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නිෙනේ සුෙ හැමදුකේම  පරදයි 

 
   අනුතතර ධමමරාජයාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජයට අරමුණෙුූවයේ 
වදව් මිනිසුනේවගේ ිතත සනතානයයි. අනාදිමතේ කාලයකේ තුළ 
වමෝහවයනේ මුළාවී සසර දුකේ ගිනේවනනේ දැවෙමිනේ සිටින වලෝ සතුනේවගේ 
සිතේ සතනේ දහම් අමා දහරිනේ සිසලිේ කර අමා මහ නිෙනිනේ නිො සුෙපතේ 
කිරීම ඒ මහා කාරැණිකයාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජය පරමාථමය විය. 
දුකේ ගිනි ෙඩන දිගේවිජය වෙනුෙට දුකේ ගිනි නිෙන ධමමවිජයකේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට හඳුනේො දුනේහ. 

   ධමමදානය අනේ හැම දානයකටම ෙඩා උතමු් ෙනේවනේ සිතකට 
ෙැවටන දහම් පදයකිනේ පූණම ජීවිත පරිෙතමනයකේ පො සිදුවිය හැකි 
බැවිනි. බාහිර ෙසේතු දානවයනේ සැලවසන තාෙකාලික සහනය වමනේ 
වනාෙ, එය සනාතන සැනසුමකට මඟ වහළිකරයි. වමාවහාතකට දිෙගට 
දැනී-වනාදැනී යන ආමිස රසය වමනේ වනාෙ, නිරාමිස දහම් රසය 
අසහනය දුරැවකාට සිතේ සනහන ගැඹුරැ අථම රසයකි. සසර ෙඩන 
වගේහසිත ඇලුම් වමනේ වනාෙ, වලාෙුතුරැ දහමට ඇති ඇලේම සසර ගමන 
වකටිකරයි. තණේහා පිපාසය සනේහිඳුෙන අමා මහ නිෙන සියලු සසර 
දුකේ නිොරණය කරයි. ‘නිෙවනේ නිවීම’ වපාතේ වපවළනේ අප දියතේ කළ 
ධමමදාන ෙැඩ පිළිවෙවළහි වදෙැන ිඅදියර ෙශවයනේ වම් ‘පහනේ කණුෙ 
ධමම වදේශනා’ වපාතේ වපළ එළිදකී. මීතිරිගල නිසේසරණ ෙන වසනසුවනහි 
වයෝගාෙචර සඟපිරිස හමුවව් අප විසිනේ වදේශනා කරනේනට වයදුන 
වදසුම් 33 කේ රැගතේ යටකී වපාතේ වපළට ෙඩා සරල අනේදමිනේ, ජන 
ජීවිතවයේ එදිවනදා ගැටළුෙලට එලේලවකාට වදසන ලද බැවිනේ වමම 
ධමමවදේශනා මාලාෙ වබාවහෝ වදවනකුට ෙැඩදායක ෙනු ඇතැයි සතිමු. 
සසරදුකේ ලියලෙන විවිධ විෂම දෘෂටි මතොදයනේවගනේ ගැෙසීගතේ වපාතේ 
පතේ සඟරා ‘සහරාෙක’ අතරමංෙ සිටින ෙතේමනේ පාඨක සමාජයට වම් 
තුළිනේ වලාෙුතුරැ මඟට යම් ‘තරැ සලකුණකේ’ වහෝ ලැවබවතාතේ අප දැරූ 
උතේසාහය සඵල ෙ ූවලස සළකමු. 

   ‘ආනුපුබබී කථා’ නම් ෙ ූඅනුපිළිවෙළ කථාමාගමයකේ අනුගමනය 
කරමිනේ දහම් වදසූ බුදුපියාවණෝ එෙැනිම ‘අනුපිළිවෙළ කථාෙකේ’ 
ධමමවදේශකයිනේට අනුදැන ෙදාළහ. දාන කථාෙ, සීල කථාෙ, සගග කථාෙ, 
කාමයනේවගේ ආදීනෙ හා වනකඛමමවයහි ආනිසංස ඒ අනුපිළිවෙළ 
කථාෙට අයතේවව්. ඒ සියලේල තළුිනේ සකසේ ෙූ, මෘදුෙූ, පබුුදුෙූ, පහනේෙූ 
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සිතට චතුරායමසතය වදේශනාෙ මැනවිනේ විෂය වව්. වදේශනා විලාස 
ෙශවයනේ සලකන කළ, බුදධ වදේශනාවෙහි ඉසේමතුෙ වපවනන ආදශමෙතේ 
අංග සතරකේද ඇත. එනම්, උපමා, නිදශමන, ආදිවයනේ ධමම කරැණු 
සන්දශමනය කිරීම (සන්දවසසති) සිතේ කාෙදින අනේදමිනේ ඒතේතු ගනේොලීම 
(සමාදවපති) ඒො පරතිපතතියට නැංවීවමහිලා උතේසාහෙතේ කිරීම 
(සමුවතතවජති) සහ අසනේනනේවගේ සිතේසතනේ පරසාදයට පතේකිරීමයි 
(සමපහංවසති). 

   ධම්මපදවයනේ වතෝරාගතේ ගාථා මාතෘකා වකාටවගන 
පැෙැතේවෙන වමම වදසුම් වපවළහිදී ද හැකිතාකේ දුරට ඉහත සඳහනේ 
මූලධමම අනුගමනය කිරීමට තැතේ දැරැවෙමු. බුව්ධාතේපාද කාලයක ලැබිය 
හැකි අගරඵලය ෙන අර්හතේ ඵලවයනේම වදේශනාෙකේ කළුුගැනේවීමට උනන්දු 
වීමු. වෙනතේ සලුභ වලෞකික පරමාථම තුළ අසනේනනේ සිරවකාට වනාතබා, 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළ අපරමාද පදය සිහිගනේෙමිනේ සංසාර විමුකතිය 
වදසටම ඔෙුනේ වයාමු කරවීම අපවගේ පරම අධයාශය විය. ‘පහනේ 
කණුවෙනේ’ විහිවදන වමම ධමමාවලෝකවයනේ වලෝකයාට නිෙනේ මඟ වහළි 
වපවහළි වව්ො! 

   වදසේ විවදසේ ෙැසි සැදැහැෙතේ පරිතයාගශීලී විශාල පිරිසකවගේ 
වනාමසුරැ ආධාරවයනේ ‘අමා ගඟ’ දිවනනේ දින පුළුලේ වෙමිනේ ගලායයි. 
එයිනේ ජනිත පුණය ශකේතිය ඔෙනුේහට පරම ශානත නිෙමාණාෙවබෝධය 
පිණිස උපනිශරය සම්පතකේම වව්ො!  

‘ිරං තිටඨතු වලාකසමිං - සමමාසමබුදධ සාසනං’ 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද භික්ෂු 
 
කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුන 
කිරිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල 
කරඳන  
(2560) 2016 ජුනි 
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සටහන 
අපවගේ ගුරැ වදේෙයනේ ෙහනේවසේවගේ පිරිසිදු ධමමදාන ෙැඩපිළිවෙල 

වදසේ විවදසේ දහම් පිපාසිතයනේ උවදසා තෙදුරටතේ වමවසේ එළිදැකේවීමට 
ලැබීම අප වෙත පැෙරැණු මහතේ භාගයයකේ වලස සලකමු. පටිගත කළ 
‘පහනේ කණුෙ’ වදසුම් පිටපතේ කරදීවම් සහ වසෝදුපතේ බැලවීම් 
කායයමයනේට සහාය ෙන පිනේෙතේ සිරිමා විවේරතේන, ලිලියනේ රතේනායක 
සහ ෙතේසලා කරැණාරතේන යන මහතේමීනේටතේ, අපවගේ වපාතපත මුද්රණය 
කරවදන වකාලිටි පරිනේටර්සේ සමාගවම් සී. ජයවසෝම මහතා ඇතුළු 
සැමටද අපවගේ පුණයානුවමෝදනාෙ හිමිවව්.  

 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

අනුශාසක - මිලේලවතේ සභුූති භික්ෂු 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුන 
කිරිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල 
කරඳන 
(2562) 2019 මාර්තු 
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කටකුුරුනද් ් ඤාණනන්  ස හම් දසනසනු ්භාරය 
පරකාශක නදිේ නය 

 ‘කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය’ පූජය 
කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සේොමීනේ ෙහනේවසේ විසිනේ සම්පාදිත සියලුම 
ධමම ගරන්ථ හා වදේශිත ධමම වදේශනා පිරිසිදු ධමම දානයකේ ෙශවයනේම 
ධමම පිපාසිත වලෝකයාහට පරදානය කිරීවම් උනේෙහනේවසේවගේ 
අභිමතාථමය ඉටු කිරීමට ඇප කැප වී සිටියි. වම් අනුෙ ධමම ගරන්ථ මුද්රණය 
සහ වබදාහැරීම පිළිබඳ කායමභාරයතේ, ධමම වදේශනා සංයුකත තැටිගත 
කිරීම සහ www.seeingthroughthenet.net වෙබ් අඩවිය, 
www.facebook.com/seeingthrough සමාජ ජාල අඩවිය පෙතේොවගන 
යාමතේ කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරවයේ ෙගකීම ෙනු 
ඇත. 

 වදසේ විවදසේ ෙැසි ධමමකාමී පාඨක ශරාෙක විශාල පිරිසකේ 
වෙනුවෙනේ කරියාතේමක ෙන වමම පළුුලේ ධමමදාන ෙැඩ පිළිවෙලට 
දායකවීමට කැමති පිනේෙතුනේහට පහත සඳහනේ බැංකු ගිණුමට තම ආධාර 
මුදලේ වයාමුකිරීමට අෙසේථාෙ ඇත.  

වමම ධමම දාන ෙැඩපිළිවෙලට ආධාර එවීම පිළිබඳ සියලු විමසමී්: 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය 
කිරිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල, කරඳන. 

දුරකථන අංක: 0777127454  

ඊවම්ලේ ලිපිනය: knssb@seeingthroughthenet.net 

 

ආධාර මුදලේ වයාමු කිරීම: 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය (K.N.S.S.B)  

ගිණුම් අංක: 007060000241 
සම්පතේ බැංකුෙ, SWIFT: BSAMLKLX 

ශාඛා අංකය: 070 

ශාඛාෙ: ආර්. ජී. වසේනානායක මාෙත, වකාළඹ - 07.  

http://www.seeingthroughthenet.net/
http://www.facebook.com/seeingthrough
mailto:%20knssb@seeingthroughthenet.net
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අර්ා ගඟ 

මහෙැලි ගඟ උතුරට හැරැවීවමනේ පසු එවතකේ නිසරැ මුඩු බිම් 
වලස පැෙති වපවදසේෙල සිදුෙූවයේ ඉමහතේ වෙනවසකි. පිපාසයට පැනේ 
බිඳකේ වනාලබා සිටි වගාවීහු වපවදස පුරා නිහඬෙ ගලා යන සසිිලේ දිය 
දහරිනේ පිනා ගියහ. මැලෙුණ ුවගායම සරැෙ නිලේෙනේෙ කරලිනේ බර විය. 
මලේ පලිනේ ගැෙසගීතේ තුරැ-ලිය බලා සැනවසන වපවදසේ ෙැසිවයෝ තුටු 
කඳුළු ෙගුළහ. 

දහම් අමා ගඟ ‘උතුරට’ හැරැවීවම් ෙැඩ පිළිවෙළකේ වමයට 
වතෙසරකට වපර ඇරඹුණි. දහම් පත-වපාත තබා ‘එදා-වව්ල’ සඳහා ෙතේ 
වියපැහැදම් කිරීමට ෙතේ-කමකේ නැතේවතෝ, නිහඬෙ වනාමිලවයේ ගලායන 
අමිල දහම් අමා දිය දහරිනේ සදහම් පිපාසය සනේසිඳුො ගතේහ. අරිටු 
මිසදිටු හැර, සැදැහැවයනේ සරැෙ, ගුණ නුෙණිනේ බරෙ පිළිවෙතේ මගට 
නැමී ගතේහ. වලාවී-වලාෙුතුරැ මලේ පල වනළා ගනිමිනේ හද පුරා පිරි 
බැතිවයනේ නනේ අයුරිනේ වසාම්නස පළ කළහ. 

‘ධමම ගරන්ථ මුද්රණ භාරය’ නමිනේ දියතේ කළ වමම ධමමදාන 
ෙැඩපිළිවෙළ සඳහා අපවගනේ ෙැයෙුවණේ පිරිසිදු ධමමදාන සංකලේපය 
පමණි. අමාගඟ ‘උතුරට’ හැරැෙූවෙෝ සසුනේ ගුණ හඳුනන පරිතයාගශීලී 
සැදැහැෙතේහුමය. ‘නිෙවනේ නිවීම’ වපාතේ වපළ එළි දැකේවීවමනේ 
වනානැෙතී ‘පහනේ කණුෙ ධමමවදේශනා’ වපාතේ වපවළහි ‘බර පැන’ 
දැරීමටතේ, වදසේ-විවදසේෙල දහම් පිපාසිතයිනේ උවදසා අප අතිනේ 
ලියැවෙන අනිකුතේ වපාත-පත ඒ අයුරිනේම එළි දැකේවීමටතේ ඔෙුහ ුඋතේසුක 
ෙූහ. ‘වදන වදේ පිරිසිදුෙම දීවම්’ අදහසිනේ අමිල ෙූ දහම ඊට නසිි වශෝභන 
මුද්රණයකිනේම ධමමකාමීනේ අතට පතේ කිරීමට පියෙර ගතේහ. මුද්රිත පිටපතේ 
සංඛයාෙ අෙසනේෙනු හා සමගම ‘නැෙත මුද්රණ’ පළකිරීවමනේ දහම් අමා 
ගඟ වියළී යා වනාදීමට දැඩි අදිටනකිනේ ඇප කැපෙූහ. 

‘වපාතේ අවලවිය’ පළිිබඳෙ වමකල බහලුෙ දකේනට ලැවබන 
ොණිජ සංකලේපයට පිටුපා, තහංි ෙලිනේ වතාරෙ, තමනේ අතට 
වනාමිලවයේම පතේ කැවරන ‘දහම් පඬුර’ තුළිනේ ධමමදාන සංකලේපවයහි 
අගය ෙටහාගතේ වබාවහෝ පාඨක පිනේෙතේහු තමනේ ලද රස අහරකේ, නූ-
හිතෙතුනේ සමග වබදා-හදා ගනේනාකේ වමනේ වනාමසුරැෙ අනේ දහම් 
ළැදියනටද දී ධමම දානයට සහභාගී ෙූහ. ඉනුදු වනානැෙතී, ශකේති 
පමණිනේ ‘ධමම ගරන්ථ මුද්රණභාරයට’ උරදීමටද ඉදිරිපතේෙූහ. ඇතැවමකේ 
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වලාකු කුඩා දහම් වපාතේ මුද්රණය කරවීවම් හා නැෙත-නැෙත මුද්රණය 
කරවීවම් බරපැන ඉසිලීමට පො පසුබට වනාෙූහ. 

සම්බුදු සසුන වම් ලකේ වපාවළාවෙහි පෙතින තාකේ වම් දහම් 
අමාගඟ වලෝ සතුනේ සිතේ සනහමිනේ වනාසිඳී ගලා වයේො යනු අපවගේ 
පැතුමයි. 

‘සබබදානං ධම්මදානං ජිනාති’ 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද භික්ෂු 
 
වපාතේගුලේගල ආරණය වසේනාසනය  
‘පහනේ කණුෙ’ 
කනේවදේවගදර, වදේොවලේගම. 
2000 ජුනි 05 (2544 වපාවසානේ) 
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පහන ්කණවු ධර්ම ද ශ්නා 

19 – දවළුර් 

පරථර් රු්ද්රණය 

පිටපතේ 1000 කිනේ යුතේ වමම පරථම මුද්රණය ධමමදාන ෙශවයනේ 
පාඨකයිනේ අතට පතේකරන පිනේෙතේ පිරිසට එම ධමමදානමය කුශලය පරම 

ශානේත උතුම් නිෙමාණාෙවබෝධය පිණිස උපනිශරය සම්පතකේම වව්ොයි 

පතමු. 

     – අනුශාසක  
(2563) - 2019 ජූලි 

  

 
 

පණුයානදුර්ෝ නාව 

‘සදේධර්මවයේ ගැඹුර දැකයි යුතේවතේ සරලතේෙය තලුනිේ නරි්මල 
ජලාශයක පතලු දකනිේනා ෙවගේ’ යයි සහිපිතේ කර, වබෞදේධයාවගේ අතේවපාත 
වලස සැලවකන ‘ධම්ම පදවයේ’ ගාථා රතේනයනේ පැහැදිලි කරදී අප 
‘නෙිනට’ වයාමු කළ අතපිජූය කටකුරුැනේවදේ ඤාණනන්ද මහා 
සේොමීනේෙහනේවසේට වමම ‘පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා’ ගරනේථ මුද්රණය 

උපහාරයකේ වව්ො!  

එවසේම එයිනේ ජනිත ෙන කුසලය උනේෙහනේවසේ පැතූ අයුරැ නිෙනේ 
මග සාක්ෂාතේ කිරීමට උපනිශරය සම්පතකේ වව්ො! 

සාධු!    සාධු!    සාධු! 
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91 වන ද ශ්නය  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 33) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

චුතිං වයා වෙදි සතතානං - උපපතතිංවචෙ සබබවසා 
අසතතං සුගතං බුදධං - තමහං බරූ මි බරාහමණං 
 

යසස ගතිං න ජානනති - වදො ගන්ධබ්බමානසුා 
ඛීණාසෙං අරහනතං - තමහං බරූමි බරාහමණං’ති 

− ධම් මපද, බරාහ්මන ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

ජීවිතයක ආරම්භයතේ අෙසානයතේ හැටියට සැලවකන 
උතේපතේතියතේ මරණයතේ ගැන කෙදතේ වලෝකයා අතර වලාකු කුතුහලයකේ 
තිවබනො. වම් සතේවයා වකාවහේ ඉඳලා වමවතනට ආෙද - වම් 
වලෝවකට ආෙද, මැරැණට පසේවස වකාතැනට යනෙද කියන පරශේනයට 
පිළිතුරැ වබාවහාම වදවනකේ බලාවපාවරාතේතු වෙනො. විවශේෂවයනේම 
තම තමනේවගේ නූ හිතෙතුනේ මියගියාට පසේවස ඒ අය උපනේ තැන 
දැනගනේන අපි වබාවහාම වදවනකේ ආසා කරනො. සමථ භාෙනාවෙනේ 
අභිඥා කියන ඒ විවශේෂ ශකේතීනේ උපදොගතේතු වයෝගනීේට, 
බුදේධශාසනවයනේ පිට හිටි අයට පො වකවනකේ මියගියාට පසේවස උපදින 
තැන කියනේන යම්කිසි ශකේතියකේ - සීමිත ශකේතියකේ තබිුණා. නමුතේ 
උතේපතේතියතේ මරණයතේ පිළිබඳෙ ඉතාමතේම ගැඹුරැ පිරිසිදුම දර්ශනය 
වලෝකයට ඉදිරිපතේ කවළේ තිවලෝගුරැ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේයි. අනේන ඒ 
උතේතරීතර දර්ශනයට අදාල ගාථා වදකකේ තමයි අප ි වම් මාතෘකා 
ෙශවයනේ තැබුවව්. ඒකට සම්බනේධ නිදාන කථාවෙනුතේ ඒ උතේතරීතර 
දර්ශනය පිළිබඳ යම්කසිි අෙවබෝධයකේ අපට ලබාගනේන පුලුෙනේ වෙනො. 

බුදේධ කාලවයේ රජගහ නුෙර හිටියා ෙංගීස කියලා බරාහේමණවයකේ. 
වම් බරාහේමණයාට පුලුෙනේ වකවනකේ මියගියාට පසේවස ඒ තැනැතේතාවගේ 
හිසේකබලට තට්ටු කරලා ඒ තැනැතේතා වකාවහේද උපනේවනේ කියලා 
කියනේන. නිරවයේද, වපරේතවලෝකවයේද, තිරිසනේවලෝකවයේද, මනුෂය 
වලෝකවයේද, දිෙයවලෝකවයේද කයිලා කියනේන පුලුෙනේකමකේ තිබුණා. වම් 
හැකියාෙ ගැන දැනගතේතු අනිතේ බරාහේමණවයෝ එකතුවෙලා, දැනේ වමයා 
උපකාර කරවගන අපට පුලුෙනේ මුලු වලෝවකම කනේන කයිලා - ඒ 
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කියනේවන වලෝකයාවගේ ලාභ සතේකාර ලබාගනේන පුලුෙනේ කියලා 
හිතාවගන වම් මනුෂයයාට රතු ෙසේතර අනේදෙලා අමුතු හැඩයකේ ගනේෙලා 
ඒ ඒ ගම් නියම්ගම් දනව් ෙල වම් තැනැතේතා එකේක යමිනේ මනුෂයයිනේට 
කියනො ‘නුඹලාවගේ ඒ මියගිය නූ හිතෙතුනේවගේ උපනේ තැන යම්කිසි 
ගාසේතුෙකේ වගෙලා වම් තැනැතේතාවගනේ අහගනේන’ කයිලා. ඉතිනේ 
වබාවහාම විශාල පිරිසකේ එයිනේ ඒ විදියට තම තමනේවග නූයනේ උපනේ 
තැන එවහම අහගතේතා. 

වම් විදියට වම් පිරිස කරමකරමවයනේ පළාතේ ෙලට ඇවිලේලා 
සැෙැතේ නුෙර වේතෙනාරාමය කිට්ටුෙ තැනක නොතැනේ ගතේතා. 
පහුවෙනිදා උවදේ වම් ශරදේධාෙනේත පිරිසේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ බණ 
අහනේන යනො දැකලා වම් අය අහනො ‘වකාවහද යනේවන?’ කියලා. 
‘අපි වම් අවපේ ශාසේතෘනේෙහනේවසේවගනේ බණ අහනේන යනො’ කවි්ෙහම 
‘ඒ ශාසේතෘනේෙහනේවසේවගනේ වමාන ෙැඩකේද, අවපේ වම් බරාහේමණයාට - 
ෙංගීසට තිවබනො වමනේන වමවහම විවශේෂ ශකේතියකේ, එයිනේ 
පරවයෝජනයගනේන’ කියලා ඒ අය වපාළඹෙනේන උතේසාහ කළා. නමුතේ 
වම් සැදැහැෙතේ අය ‘ඔය කියන ෙංගීසට ෙැඩිය අවපේ ශාසේතෘනේෙහනේවසේ 
උසසේ’ කියලා ඔය විදියට ොද විොද කරලා අනේතමිට අර ෙංගීස 
බරාහේමණයතේ අර බමුණු පිරිසතේ එකතු කරවගන ගියා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ලඟට, කෙුද වම් වදනේනාවගනේ ෙැඩිය දකේෂයා කයිලා 
වතෝරගනේන. 

ඒ එන වෙලාෙ වෙනවකාටම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් 
කාරණය කලිනේම දැනවගන, මියගිහලිේලා නිරවයේ උපනේන 
වකවනකුවගතේ, දිෙයවලෝකවයේ උපනේන වකවනකුවගතේ, මනුෂය 
වලෝකවයේ උපනේන වකවනකවුගතේ, තිරිසනුනේ අතර උපනේන 
වකවනකුවගතේ හිසේකබලේ වගනලේලා - ඒ ෙවගේම තෙතේ හිසේකබලකේ 
වගනාො රහතනේෙහනේවසේ වකවනකුවගේ. ඔය විදියට හසිේකබලේ පහකේම 
වගනලේලා එතන සූදානම් කරලා තැබුො. වම් ෙංගසී බරාහේමණයා ආෙහම 
වමවහම හපනේකමකේ කරනේන පලුුෙනේද කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
විමසලා, ‘ඔව් මට පුලුෙනේ’ කියලා කිව්ෙහම ‘වහාඳයි එවහනම් වමනේන 
වම් හිසේකබලට තට්ටු කරලා කියනේන වම් තැනැතේතා වකාවහද 
උපනේවන කියලා. අර නිරවයේ උපනේ තැනැතේතා පිළිබඳ - ඒක හරියට 
කිව්ො. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒකට සාදුකාර දීලා වබාවහාම වහාඳයි 
කියලා, ඊළඟට තිරිසනේ වලෝකවයේ උපනේන වකනා ගැන, මනුෂය 



91 ෙන වදේශනය 

3 

වලෝකවයේ උපනේන වකනා ගැන, දිෙයවලෝකවයේ උපනේන වකනා ගැන 
හරියාකාර පිලිතුරැ දුනේන නිසා ඒකට සාදුකාර දුනේනා. පසේවෙනුෙ අර 
රහතනේෙහනේවසේවග හිසේකබලට තට්ටු කරලා වකාවහද උපනේවන කියලා 
ඇහුෙම ෙංගීස බරාහේමණයාට කට උතේතර නූ. 

එතවකාට ඒකට උතේතරයකේ නැතුෙ ඉනේන අෙසේථාවව් 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘වමාකද දනේවන නැතේද උපනේන 
තැන?’ කියලා. ‘මටනම් වතේවරනේවන නැහැ’ කියලා කවි්ො. එතවකාට 
‘මමනම් දනේනො’ කිව්ො. අනේන එතවකාට ෙංගීස බරාහේමණයා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ආරාධනා කරනො ‘එවහනම් මට ඒ මනේතරය 
උගනේනනේන. මටතේ ඒක දැනගනේන ඇතේනම්’. එවහම කිෙුවව් ඒ ටිකතේ 
දැනගතේවතාතේ මුලු දඹදිෙම තමනේට නතු කරගනේන පුලුෙනේ කියලා 
හිතාගවගනයි ෙංගීස බරාහේමණයා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ උතේතර දුනේනා 
‘එවහම අපි ඒ විදියට මනේතර වදනේවන නැහැ. අපි ළඟ පැවිදි වෙන 
වකනාට විතරයි ඒ මනේතර වදනේවන’ කියලා. ‘හා එවහනම් මං පැවිදි 
වෙනේනම්’ කිව්ො. 

මනේතරය ලබාගනේනා අදහසිනේ ෙංගීස බරාහේමණයා පැවිදි ෙුණා. 
පැවිදි වෙලා උපසම්පදාතේ ෙුණා. වම් පිනේෙතුනුතේ දනේනො පැවිදි වීවම්දී 
පළමුවෙනේම වදන කමටහන තච පංචක කර්මසේථානය. පිළිකුලේ 
භාෙනාෙට අදාල ඒ වකාටසේ පහ. වම් බරාහේමණයාට ඒ තච පංචකවයනේ 
පටනේ වගන වකාටිනේම පිළිකලුේ භාෙනාෙ - වම් වදතිසේ කුණප වකාටසේ 
පිළිබඳ භාෙනාෙයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දුනේවනේ. ඒකතේ හරියටම 
ගැලවපනො. ඒකතේ මනේතරයකේ ෙවගේ. වමාකද ඒ කුණප වකාට්ඨාස 
පිළිබඳ දැනේ වම් පිනේෙතුනුතේ දනේනො - වම් උපාසක අම්මලා පො 
කෙුරැතේ දනේනො ‘අතථි ඉමසමිං කාවය වකසා, වලාමා, නඛා, දනතා, 
තවචා’ ඔය විදියට වම්ක සේඣායනා කරන එක තමයි ආරම්භක 
ෙශවයනේ කරනේවනේ. විවශේෂවයනේම ඒ පැවිදි වීවමදි, පැවිදි වෙන 
අෙසේථාවෙදි අනුවලෝම පරතිවලෝම ෙශවයනේ වම් වකාටසේ සේඣායනා 
කරනේන සලසේෙනො. වකසා, වලාමා, නඛා, දනතා, තවචා. තවචා, 
දනතා, නඛා, වලාමා, වකසා. ඔය විදියට අනුවලෝම පරතිවලෝම ෙශවයනේ. 
ඒ කියනේවනේ මුල ඉඳනේ අගට, අග ඉඳනේ මුලට. එවහම සේඣායනා 
කරෙනේවනේ ඒ කමටහන හිතට පුරැදු කරනේනයි. ඒ විදියට වම් 
කර්මසේථානය දුනේනා. 
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වම් බරාහේමණයා ඒ කර්මසේථානය පුරැදු කරන අතවර් විටිනේ විට 
තමනේවගේ අර යාළු බරාහේමණයා ඇවිලේලා ‘වකාවහාමද මනේතවර් ඉවගන 
ගතේතද?’ කියලා අහනො. ‘මං ඉකේමනට ඉවගනවගන එනේනම්’ කයිලා 
වම් බරාහේමණයා පිළිතුරැ වදනො. ඔවහාම ඔවහාම සේඣායනා කර කර 
යන අතවර් වම් බරාහේමණයා - අපට අර නිකනේ ෙචනයකේ හැටියට 
කියවතාතේ දනේවනම නැතුෙ රහතේ ෙුණා ෙවගේ එකකේ ෙුණා. ඒ කයිනේවන 
රහතේ ෙුණා. ඒ කියනේවන ඒ බරාහේමණයාතේ සාමානය වකවනකේ වනවෙයි, 
අතීත සංසාරවයේ ඒො පුරැදු කළ වකවනකේ වෙනේන ඇති. කමටහන 
හරියට ෙැටුනා. වලාක ු ඕනකමකේ තිවබනො. ඡනේදය තිවයනො. 
ඕවනකම තිවබනො. ඉතිනේ වමවහම භාෙනා කරවගන යදේදි අෙසානවයේ 
කරමානුකූලෙ රහතේ ෙුණා. රහතේ ෙණුාට පසේවස අර බරාහේමණයා නැෙතතේ 
ඇවිලේලා ‘වකාවහාමද මනේතරය ඉවගනගතේතද? ආවයතේ අපිට 
එකතුවෙනෙද?’ කියලා ඇහුෙම ‘දැනේ ඉතිනේ මට වම් මහණකම අත 
ඇරලා යනේන බූ’ කියලා පිළිතුරැ දුනේනා. ඉතිනේ අනිතේ 
සංඝයාෙහනේවසේලා හිතෙුා - ඒ විදිවයේ පරකාශයකේ කරනවකාට 
සාමානයවයනේ වම් සංඝයාෙහනේවසේ ඇසුරැ කරන අය වතේරැම්ගනේනො 
ඒ කියාප ුභික්ෂුෙ රහතේ ෙුණා කියලා. 

එවහම හිතලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට ඇවිලේලා අර අනිතේ 
සංඝයාෙහනේවසේලා පරකාශ කරනො ‘වම් බරාහේමණයා තමනේ ලබාගතේතු 
නැති වදයකේ ලබාගතේතයි කියලා කියනො’ කියලා. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘එවහම වනවෙයි මහවණනි, වම් මවගේ පතුරයා 
ඒ සියලු වකවලසේ නසලා අරහවය ලබාගතේතා. වම් මවගේ ෙංගීස කයින 
වම් පුතරයා චුතියතේ, පරතිසනේියතේ - චුතියතේ, උතේපතේතියතේ - ඒ කයිනේවන 
මරණයතේ උපතතේ පිළිබඳ ඉතාමතේම පිරිසිදු දර්ශනය ලබාගතේතා’ කියලා 
පරකාශ කරලා තමය ිඅපි අර කලිනේ සඳහනේ කළ ගාථා වදක ෙදාවළේ. 

චුතිං වයා වෙදි සතතානං - උපපතතිංවචෙ සබබවසා 
අසතතං සුගතං බු්ධං - තමහං බරූමි බරාහමණං 

යම් වකවනකේ සතේවයිනේවගේ මරණයතේ උපතතේ, හැම 
ආකාරයකිනේම, සර්ෙපරකාරවයනේම වතේරැම් ගතේතද, වනාඇලුනාෙූ, 
පරතිපතේති මාර්ගවයහි ගමනේ කළාෙූ, අසතතං සගුතං බුදධං - චතුරාර්ය 
සතයය අෙවබෝධ කළාෙ ූ - එතන බුදේධ කයිලා කියනේවන චතුරාර්ය 
සතයය අෙවබෝධ කළාෙූ, අනේන එබඳු තැනැතේතාට මම නියම 
බරාහේමණයා යැයි කියමි. නියම බමුණා යැය ි කියමි. බරාහේමණ පදය 
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වයාදනො වම් ශාසනවයේ රහතනේෙහනේවසේට, කුල ෙශවයනේ උපනේ 
වකවනකුට වනවමයි, රහතනේෙහනේවසේයි නියම බරාහේමණ කයිලා 
කියනේවන. ඊළඟට අනිතේ ගාථාවෙනේ පරකාශ කරනේවන, 

යසස ගතිං න ජානනති - වදො ගන්ධබ්බ මානුසා  
ඛීණාසෙං අරහනතං - තමහං බරූමි බරාහමණා 

යම් වකවනක ු මියගිහිලේලා උපනේ තැන වදවියනේෙතේ, 
ගානේධර්ෙයිනේෙතේ, මනුෂයයිනේෙතේ ඒ කිසිම වකවනකුට දැනගනේන බැරිද, 
එබඳුෙූ ඒ ආශරෙයනේ, ඒ වකවලසේ නැති කළාෙූ රහතනේෙහනේවසේට මම 
බරාහේමණයා යැයි කියමි කියන ඒ ගාථා වදකයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
අෙසේථාවව් ෙදාවළේ. ඒො අහලා මාර්ගඵල අෙවබෝධය ලබාගතේත ු බෙ 
සඳහනේ වෙනො ඇතැම් සේොමීනේෙහනේවසේලා. ඉතිනේ වම් කථානේතරයතේ, 
වම් ගාථාෙලුතේ ආශරවයනේ අපට අවපේ වම් ජීවිත හැඩගසේොගැනීමට 
නිෙනේමඟ යාමට අෙශය වෙන ෙැදගතේ කාරණා මතුකරගනේන පුලුෙනි. 
දැනේ වම් ගාථාවව්ම කයිවෙනො උතේපතේතියතේ මරණයතේ කියන වදක 
පිළිබඳ ඉතාමතේම පිරිසිදු අෙවබෝධයකේ රහතනේෙහනේවසේ ලබාගතේතා 
කියලා. ඒ ෙවගේම රහතනේෙහනේවසේ මියගියාට පසේවස ගිය තැන කසිිම 
වකවනකුට කියනේන බැරිය, වදවියනේටතේ, මනුෂයයිනේටෙතේ කිසිම 
වකවනකුට කියනේන බැරිය. වම්කට වහේතුෙ වමාකද වම් පිනේෙතනුුතේ 
වහාඳට දනේනො රහතේ වීම කියනේවන, නිෙනේ දැකීම කියනේවන වම් 
සංසාර පැෙැතේම වකළෙර කිරීමයි. තෙතේ වකාතැනකෙතේ උපදිනේන 
ඉඩකේ නූ. නිවී ගිය පහනකේ ෙවගේ ඒ තැනැතේතා නැෙත වකාතැනකෙතේ 
උපතකේ ලබනේවන නූ. ඒක නසියි දකිනේන බැරි වෙනේවන. 

ඒ ෙවගේම ඒ විමුකේතිය ලබනේවනතේ උපතතේ මරණයතේ පිළිබඳ 
ඉතාම ගැඹුරැ ආකාරයකිනේ අෙවබෝධ කරගැනීවමනේ. ඒ අෙවබෝධය 
තුළිනේමයි ඒක පරහාණය කරනේවන. උපතතේ මරණයතේ පිලිබඳ ඒ අදහස. 
දැනේ වලෝකවයේ උපතයි කියලා කියනවකාට මව් කුසිනේ බිහෙින 
සතේවයිනේ, එවහම නැතේනම් බිතේතර ෙලිනේ, ඔය වනාවයකුතේ 
ආකාරයකිනේ තෙතේ සතේවයිනේ ඉනේනො ඒ වදවියනේ වපරේතයිනේ ආදී 
සතේවයිනේ ඕපපාතික ෙශවයනේ යම්කිසි තැනක උතේපතේතියකේ ලබනො. 
වම් උපත කියන එක සිදුෙනේවනේ සතේවයා තුළ තිවබන අවිදයාෙතේ 
තණේහාෙතේ නිසා බෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබනො. 
අවිදයාෙ කියන එක අප ිඉතාම වකටිවයනේ සලකාගතේවතාතේ වතේරැම් 
කරනේන පුලුෙනේ මමය කියන හැඟීම - වම් හැම වකවනකේ තළුම, 
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තිරිසනුනේ තුළ පො පෙතිනො. තමනේවග ලබන කය ආශරිතෙ, එවහම 
නැතේනම් වම් පංචසේකනේධය - රූප, වව්දනා, සඤ්ඤඤා, සංඛාර, විඤ්ඤඤාණ 
කියන පංචසේකනේධය ආශරය කරවගන මමය, මාවගේය කියන හැඟමීකේ 
ඇතිවෙනො. මමය කියලා ගනේනො. ඒ මමය කියලා ගැනීම තහෙුරැ 
කරගනේන මවගේ කියලා ඒක අලේලගනේනො. 

වමතන තිවයනො අවිදයාෙතේ තණේහාෙතේ. මම කියලා ගතේවතාතේ 
ඒ අවිදයාෙ හඳුනේෙනේන ඊළඟට මවගේ කියන හැඟීම තණේහාෙට 
සම්බනේධයි. වම් පංචසේකනේධය අලේලාගැනීමයි ඇතේත ෙශවයනේම. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් සතේවයා කියන ෙචනයට පො අලුතේ 
නිරැකේතියකේ හැඳිනේවීමකේ දුනේනා. සතේවයා කියන ෙචනවයේ මූලික 
අර්ථය ගතේවතාතේ පෙතින වකනා එවහම නැතේනම් ඇතේතා. ‘සතේ’ 
කියනේවන ඇති වදේ. එතවකාට සතේවයා කිව්වොතේ ඇතේතා. අප ි වම් 
ඇතේතා කියලා කියනේවන, ඒ ඇතේතා, වම් ඇතේතා. ඒ ෙවගේ ඇතේතා. 
එවහම නැතේනම් පෙතින වකනා. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් 
සතේව කියන ෙචනය එකේ අෙසේථාෙක විගරහ කළා. ඒකට වහේතුෙ ෙුවණේ 
රාධ කියන සේොමීනේෙහනේවසේ නමකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ 
අහනො ‘සේොමීනි, වම් වලෝකයා සතේවයා සතේවයා කියලා කියනො. 
වකවතකිනේද, කුමන ආකාරයකිනේද වකවනකේ සතේවවයකේ වෙනේවන?’ 
කියලා. එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒකට වදන පිළිතුර වමාකකේද? 
‘රාධ වම් රූපය පිළිබඳෙ යම් ඡනේදයකේ, රාගයකේ, නනේදියකේ, තණේහාෙකේ 
වෙයිද අනේන ඒ රූපවයහි ඇලුනාෙූ කියන අර්ථවයනේය, වකවනකුට 
සතේවයා කියලා කියනේවන. රූපවයහි ඇලුනාෙූ වෙවසසිනේ ඇලුනාෙූ’ 
කියන අදහසිනේ. 

වම් ඡනේදය කයිලා කියනේවන කැමැතේත. රාගය කියනේවන 
ඇලේම. නනේදි කයිලා කියනේවන සතුටු වීම. තණේහාෙ කියන එක වම් 
පිනේෙතුනේ අහලා තිවයනො. තණේහාෙ ආසාෙ කියන අදහසයි. ඔනේන 
ඔය විදියට රූපය පිළිබඳෙ යම්කසි ිඇලීමකේ, කැමැතේතකේ, ආසාෙකේ ඇති 
තැන තමයි සතේවවයකේ ඉනේවන. ඒ ෙවගේම වව්දනාෙ ගැනතේ කියනො. 
රූප, වව්දනා - සඤ්ඤඤා කියලා කයිනේවන හැඳිනීම. සංසේකාර කියනේවන 
සිත තුළ වකවරන යම් යම් සකසේ කිරීම් ෙශවයනේ ඇතිවෙන වච්චතනා 
පරාර්ථනා ආදිය. යම් යම් කරියාකාරකම් සමූහයට සංසේකාර කයිලා 
කියනො. ඊළඟට විඤ්ඤඤාණය, හති. ඉතිනේ ඔය පහ පිළිබඳෙම මමය, 
මාවගේය කියලා ගැනමී, එවහම නැතේනම් ඒ තුළ ඇලීම නිසායි සතේවයා 
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කියලා - ධර්මානුකලූ විගරහයට අනුෙ සතේවයා වෙනේවන. ඉතිනේ ඒ 
විදියට අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ අතන කිව්ො අර රහතනේෙහනේවසේ 
‘අසතතං’, සතේවවයකේ වනාවෙයි කියන එක ෙවගේ ඒක හැවඟනේවනේ. ඒ 
කියනේවන වනාඇලුණ කියන එකයි. වනාඇලුණ පුදේගලවයකේ, පරතිපතේති 
මාර්ගවයේ ගිය, චතුරාර්ය සතයය අෙවබෝධ කළ වකනාටයි මම නයිම 
බරාහේමණයා කියනේවන කියලා අර මුලේ ගාථාවව් පරකාශ කළා. එතනතේ ඒ 
අසතතං කියලා කියනේවනේ අනේන අර වනාඇලුණු අර්ථවයනේ. එතවකාට 
සතේවයා කියනේවන ධර්මානකුූලෙ බලනොනම් වම් පංචසේකනේධවයේ 
ඇලුණු පුදේගලයා. ඇලුණු සතේවයා, ඇලුණු වකනායි. එතවකාට 
සතේවයා කයින එක ධර්මානුකූලෙ බැලුවොතේ වම් පංචසේකනේධවයේ 
ඇලුණු තැනැතේතා. වම් සතේව තතේවවයනේ වම් පැෙැතේවමනේ 
මිවදනේනනම් ඒ ඇලීම බිඳිනේන ඕන. ඒ ඇලමී, වනාඇලමී බෙට පතේ 
කරනේන ඕන. ඇලේමකේ වනාඇලේමකේ බෙට පතේකරගනේන උපකාර 
වෙනේවන වමාකකේද? ඒ පැෙැතේම පිළිබඳෙ, එවහම නැතේනම් 
විවශේෂවයනේම වම් ශරීරය පිළිබඳෙ කළකිරීම ඒකට උපකාර වෙනො. 
ඒක නිසා තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර බරාහේමණයාට පිළිකුලේ 
භාෙනාෙ දුනේවන. බරාහේමණයා හපනේකම් කවළතේ වම් හසිේකබලකට තට්ටු 
කරලා. අනුනේවගේ හිසේකබලට තට්ට ුකළා මිසකේ වම් තැනැතේතා තමනේවගේ 
හිසේකබලට තට්ටු කරලා වම්වක හිසේ, වබාලේ හඬ අහනේන වෙවහසුවනේ 
නැහැ. 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කවළේ වමාකකේද? දැනේ වම් වදතිසේ කුණප 
වකාට්ඨාස සේඣායනා කරවගන යනවකාට අටවෙනුෙ තිවයනො අටඨි 
කියලතේ. වකසා, වලාමා, නඛා, දනතා, තවචා, මංසං, නහාරැ, අටඨි. 
ඉතිනේ වමතන ඉවබ්ටම අටඨි කයින එක විවශේෂවයනේම වම් ෙංගීස 
බරාහේමණයාට වගෝචර වෙනේන ඇති. දනේවනම නැතුෙ වම් කමටහනකේ. 
ඒක උපකාර කරගතේතා මනේතරයකේ හැටියට වලෝකයා රෙට්ටලා 
වලෝකයාවගේ තානේන මානේන ලබනේන. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒකම 
උපකාර කරවගන චරිතානුකූලෙ, වම් පිළිකලුේ භාෙනාෙ දුනේනා. අපි වම් 
වතේරැම්ගනේන උතේසාහ කරනේවන ෙංගීස බරාහේමණයා අර බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවග උපාය වකෞෂලයයවයනේ - බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවග 
මහාකරැණාෙ අනෙු යන මහපුදුම උපාය මාර්ගයකේ තිවබනො. ඒ උපාය 
මාර්ගය අනුෙයි වම් ෙංගීස බරාහේමණයා රහතේ ෙුවණේ. ඒකට වහේතුෙ අපිට 
හිතාගනේන පුලුෙනේ. වම් වදතිසේ කුණප සේඣායනා කරන අතවර් වම් 
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අටඨි - වමතන වම් ඇට සැකිලේල - වම්ක පිළිබඳෙ අෙවබෝධයකේ ඒ 
ෙංගීස බරාහේමණයාට එනේන ඇති. 

අපටතේ වම්ක හිතනේන ඉඩ තිවයන වදයකේ. වම් හිසේකබල කියන 
එක. අපි වම් කබලේ වදේෙලේ කියලා ඉෙත දාන වදේ තුළ තිවයනො අපට 
නිෙනේ ලබාවදන ශකේතිය. විමුකේති රසය ලබාවදන ශකේතියකේ තිවබනො. 
වම් හිසේකබලකේ දිහා බැලුෙහම, මියගිය වකවනකුවගේ හිසේකබලකේ දිහා 
බලනවකාට වකවනකුට පුදුම සංවව්ගයකේ ඇතිවෙනො වම් පැෙැතේම 
පිළිබඳෙ. අප ි වම් වලාකුෙට ගනේන ජීවිතය පලිබිඳෙ. හසිේකබල දිහා 
බැලුෙහම අර වලෝකය දිහා බලාප ුඒ ඒ තැන ගිහිලේලා ලසේසන වදේෙලේ 
බල බලා මුලු ජීවිතයකේ ගතකරප ුවකවනකේ ෙුණතේ මියගිහිලේලා හිසේකබල  
විතරකේ ඉතුරැ ෙුණහම එතන ඇසේ වදක තිබුණ තැන ඇසේ වදක නූ. 
වලෝකවයේ වහාඳ සංගීත අහලා මුලු ජීවිතයම වහාඳ සංගීත අහලා, 
සංගීත කියලා සංගීතඥයිනේ හැටියට ඒ හපනේකම් කරගතේත ුවකනා පො 
මියගිහිලේලා හසිේකබලකේ බෙට පතේෙුණ අෙසේථාවව් වකෝ කනේ වදක 
තිබුණ තැන නූ. ඊළඟට වහාඳ ගඳ සුෙඳ විලෙුනේ වසායමිනේ ගිහිච්චච සේතරී 
පුරැෂ හැම වදනාම ගිහිලේලා බලනවකාට ඒ හසිේකබල ඉතුරැෙණුහම 
එතන නහය තිබුණ තැන නහය නූ. ඊළඟට වහාඳ රස ආහාර, රාතරී 
වභෝජන සංගරහ අරො වම්ො කරමිනේ රස වදේෙලේ වසායමිනේ ගියප ුඒ 
පුදේගලයිනේ ෙුණතේ මියගිහලිේලා හිසේකබල ඉතුරැ ෙුණාට පසේවස වකෝ දිෙ 
නූ. ඉරිලාෙතේ නූ. ඔනේන ඔය විදියට අර වකායිතරම් ලසේසන රූපයකේ 
කය ෙශවයනේ වහාඳට ොතේතු කරවගන වනාවයකුතේ සායම් ෙර්ග 
ගාවගන ආවලේප කරවගන වලෝකයාට වපනේනුම් කරමිනේ මහාතරඟ 
ෙලට ඉදිරිපතේ වෙලා රූපෙනේත රූපිකාෙනේ හැටියට ඉදිරිපතේ ෙුණ 
අයවගේ පො හිසේකබල බෙට පතේෙුණාට පසේවස වකෝ ඒ මසේ, සම්, ඒ 
සියුමැල ි කිසෙිකේ නූ. ඉතිනේ ඔතන තිවයනේවන ශූනයවයයි. අනතිය, 
දුකේඛ, අනාතේම කියන තරිලකේෂණය වතේරැම්ගනේන උපකාර වෙනො 
හිසේකබල. 

අනුනේවග හිසේකබලට තට්ටු කළා මිසකේ තමනේවග හිසේකබල 
ගැන හිතුවෙ නූ. ඇතේත ෙශවයනේම කර්මසේථානයකේ සම්පූර්ණ වීමට 
එකේවකා බාහිවරනේ පටනේවගන ඇතුළතිනේ සම්පූර්ණ කරනේන ඕවන. 
බාහිවරනේ කියලා කියනේවන අනතිේ අයවග හසිේකබලේ දිහා බලාවගන 
ඉඳලා ඒක ආශරිතෙ තමනේවග හසිේකබල ගැනතේ හිතනේන ඕන. එවහම 
නැතේනම් තමනේවගේ හිසේ කබවලනේ පටනේවගන, තමනේවග ශරීරවයනේ 
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පටනේවගන අනුනේවගේ ශරීරවයනේ ඒක සම්පූර්ණ කරනේන ඕන. වම්ක 
විශේෙ සාධාරණ ධර්මතාෙකේ හැටියට වතේරැම්ගනේන ඕන. වම් ශරීරවයේ 
පිළිකලුේ බෙ ශරීරවයේ සේෙභාෙය ධර්මතාෙකේ හැටියටම. තමනේවගේ ශරීරය 
විතරකේ පිළිකලුේ කියලා හිතෙුම ඇතැම් වකවනකුට දිවි නසාගනේන 
හිවතනො. නමුතේ වම්ක වම් වලෝක සෙභාෙයයි කියලා ධර්මතාෙකේ 
හැටියට ෙටහාගතේතු තැන තමයි විමුකේතිය තිවබනේවන. 

ඉතිනේ ඒ විදියට වම්ක ආශරවයනේ අපට පුහුණු කරනේන පුලුෙනේ 
අවපේම එදිවනදා කමටහනේ හැටියට. වමාකද වම්ක බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
දුනේන පිළිකුලේ භාෙනාෙ - වම්ක ෙචවන කියනවකාටතේ අපට පිළිකලුකේ 
හැවඟනො. නමුතේ වම්වක පරාවයෝගික ෙශවයනේ බලනවකාට වමතන 
මහාපුදුම වදයකේ වකවරනේවන. අර කියාප ු සතේව තතේවවයනේ ඉෙතේ 
වීමටනම් ඇලීම නැතිකරනේනනම්, නන්දි කියන ඒ සතුටවුීම, රාගය, 
ඇලීම, තණහාෙ, ආශාෙ, පිපාසය නැතිකරනේනනම් ශරීරය ගැන 
පිළිකලුකේ ඇතිවෙනේන ඕවන. අතහැරීම කියන එක වම් ශරීරය අලේලලා 
විසි කරන එකකේ වනවෙයි. දිවි නසාගැනීමකේ වනවෙයි. වම් 
අලේලගනේවනතේ හිවතනේ. හිවතනේ කරන අලේලගැනීමට උපකාර වෙනේවන 
විතර්කයි. විතර්ක නමැති හසේතවයනේ අලේලගනේවන. වම් හිවතේ සේෙභාෙය 
යමකේ පළිිබඳෙ විතර්ක කරලා ඒො අලේලගනේනො. ඒ සංසේකාර ෙශවයනේ 
තමනේවග හිත තුළ ඇලමී් ගැටීම් ෙශවයනේ ඇතිෙන යම් යම් වදේෙලේ 
පිළිබඳෙ නිමිති අරවගන ඒො පළිිබඳෙ ඇලීම් ඇතකිරගනේනො. රූපය 
පිළිබඳෙ, ඊළඟට රූපය ආශරවයනේ එන ඒ විනේදන වව්දනාෙලේ පිළිබඳෙ. 
ඒ වව්දනාෙලේ හැඳිනගැනීම් හැටියට අපි සේතරියකේ පුරැෂවයකේ වගයකේ 
වදාරකේ ආදී ෙශවයනේ ඒ වදේෙලේ හඳුනගනේන හැඳිනීම පිළිබඳෙ. ඊළඟට 
ඒ හැඳිනීම් අනුෙ අවපේ හිත තුළ ඇතිවෙන වච්චතනා පරාර්ථනා ආශාෙනේ 
ආදී කරියාකාරකම් හැම එකකේම. ඔය විදියට අෙසානවයේ වම් එකකේ 
අනිකකිනේ වෙනේ කරගැනීවමනේ අපි වම් නම් හැටියට දීලා වදයකේ 
පිළිබඳෙ අවපේ හිවතේ සටහනේ වෙනො යම්කිසි ආකාරයකට විඤ්ඤඤාණවයේ. 

ඔය විදියට වම්ො වගාඩෙලේ පහකේ පමණයි. නමුතේ අපිට වම්ො 
එකකේ හැටියටය ිෙැටවහනේවනේ ඝන සඤ්ඤඤාවෙනේ. වලෝකයා වම්ො එකකේ 
හැටියට ගනේනො රූපය කියලා. වම් මවගේ රූපයයි. මවගේ වව්දනාෙයි. 
මවගේ සඤ්ඤඤාෙයි කියලා වම්ො ආශරවයනේ තමයි වකවනකේ තමනේ 
පෙතිනො කයිලා හැඟීම ඇතකිරගනේවනේ. වම්ක මානේනයකේ පමණයි. 
ඇතේත ෙශවයනේම පැෙැතේමකේ නූ. වමතන තිවබනේවනේ ඇතිවීම් නැතවිීම් 
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රාශියකේ. ඒක ෙටහාගනේන විදර්ශනා ඥාන මතුකරගනේන ඕන. ඇතිවීම් 
නැතිවීම් රාශියකේ පමණය.ි වම්ක ඉතාමතේ සියුම් ආකාරවයනේ ශඝීරෙ 
සිදුවෙන නිසා වලෝකයාට ඒක වපවනනේවන නූ. දැනේ ගලාවගන යන 
ෙතුරක පො ඒ ෙතුර දිහා බලනවකාට ඒක හරියට රිදී ධාරාෙකේ ෙවගේ. 
දිය ඇලේලකේ ලඟට ගිහිලේලා බලනවකාට ඈතට වපේනේවන රිදී තාපේපයකේ 
ෙවගේ. ටිකකේ ඒ ඇලේල ලඟට කිට්ටු වෙලා බලනවකාට ඒො ගලේ ෙල 
හැපිලා විසිරිලා බිංදු ෙශවයනේ විසිරිලා යනවකාට ඔනේන වමතන 
රාශියකේ කියන හැඟීම ටිකකේ හරි මතුවෙනො. ඊටතේ ෙඩා සියුම් අනේදමට 
විදර්ශනා වයෝගියාට වම්ො පළිිබඳෙ රාශ ි සඤ්ඤඤාෙ කියන එක 
මතුවෙනො. ඝන සඤ්ඤඤාෙ බිවඳනො. අනේන එවහම රාශි සඤ්ඤඤාෙ 
ඇතිවෙලා ඇතිවීම් නැතිවීම් පිළිබඳ ගැඹුරැ අෙවබෝධයකේ ඇතිවෙන 
අෙසේථාවව් තමය ි සිත වම්ො පළිිබඳෙ ඇලේම ඉවබ්ටම - කෙුරැෙතේ 
කියලා වනවෙයි කාවගෙතේ කීමට වනවෙයි, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
කිව්ෙට වනවෙයි, වම්ක කරනේන ඕන කියලා අනිතේ අය බල කළාට 
වනවෙයි වම් සතය තතේවය යථාභූත ෙශවයනේ ඇතේත ඇත ිහැටියට 
දැකීම තුළිනේ තමනේට ඉවබ්ටම කළකිරීම ඇතිවෙනො. කළකිරිය යුත ු
වදයකේ පිළිබඳෙය ිකළකිවරනේවන. කළකිරිය යුතු නැත ිවදයකේ පලිබිඳෙ 
කළකිවරනොනම් අනේන වලෝකයාට වදාසේ කියනේන පුලුෙනේ. 

වම්ක කෙදතේ වම් තතේවයමයි. වලෝකවයේ ශරීරවයේ සේෙභාෙය 
වම් විදියමයි. නමුතේ අවිදයාෙ නිසා වලෝකයාට ඒක වපේනේවන නූ. ඒක 
වපවනනවකාට, වපවනන අෙසේථාෙ වෙනවකාට, ජරාෙට පතේවෙලා 
මහළු වෙලා. ඒ අෙසේථාෙට පතේවෙනවකාට සිත දුර්ෙලයි. ඒක අෙවබෝධ 
කරගනේන ශකේතියකේ නූ. ඒක නසිා තමයි නැෙත අර පැෙැතේම කියලා 
හිතන එක - එවහම නැතේනම් වම් සසර ගමන කියලා අපි හිතන එක 
සිදුෙනේවනේ. දැනේ වම් පංචසේකනේධයට එවහම නැතේනම් වම් අවපේ රූපාදී 
වකාටසේෙලට ඇති ඇලේම තුනී වනාකරගනේනාතාකේ වලෝකයා වම්ක 
මමය, මාවගේය කියලා හැඟීමකේ අරවගන වම් පැෙැතේම තහෙුරැ 
කරගනේනමයි බලනේවන. මුලු මහතේ ජීවිතයම, මරණ අෙසේථාවව්දීතේ 
මාරයා අදිනවකාට වකාවහාමහරි බලනේවනේ ඒ තතේවවයේම ඉනේනයි. වම් 
ජීවිතය පෙතේොගනේනයි. 

ඊළඟට වකාවහාමහරි චුතවීම කියලා කියනේවන එතනිනේ 
ගිලිහලිා ගියාට පසේවස අර ඇලේම නිසාම කර්මානුරූපෙ ඉදිරිපතේ වෙන 
යම්කිසි ආතේමභාෙයකට යනො. යම්කසි ි තැනක හිටවගන ඒක 
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අලේලගනේනො මමය, මාවගේය කයිලා. නැෙත එතන පදිංි වෙනො. 
පැලපදියම් වෙනො. ඔනේන ඕකයි සංසාර ගමන කියලා කියනේවන. 
නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ, අප ිවම් සතේවවයකේ සංසාරවයේ යනො 
කියන හැඟමී වෙනුෙට ගැඹුරැ දර්ශනයකේ හැටියට ඉදිරිපතේ කවළේ 
වමාකකේද? බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා රහතනේෙහනේවසේ 
වකවනකේ මියගියාට පසේවස වකාතැනකෙතේ උපදිනේවන නූ කියලා. 
වකවනකුට කණගාට ුහිවතනේන පලුුෙනේ දිෙයවලෝක බරහේමවලෝක තිවබදේදි 
ඇයි වම් රහතනේෙහනේවසේ වම් තරම් මහනේසි අරවගන උතේපතේතිය 
වකළෙර කරගතේවත. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා මුලු 
මහතේ භෙයම වම් පැෙැතේමම ගිනේනකේ ෙවගේ. දැනේ දුකේඛ සතයය හරියට 
අෙවබෝධ කරගනේනො කියලා කයිනේවන එක වකාටසකේ අහකේ කරලා 
වදපාර්තවම්නේතුෙකේ හැටියට ඉෙතේ කරලා, වම්ක සැපයි කියලා ගනේන 
එක වනවෙයි. මුලු මහතේ පැෙැතේමම, වම් පංචසේකනේධයම දුකකේ කියන 
අෙවබෝධය එනේන ඕන යම්කිස ි අෙසේථාෙක. අනේන ඒ අෙවබෝධය 
එනතාකේ ඒකට උපකාර ෙන ඒ විදර්ශනා කියන ඒ විවශේෂ දැකීම 
වකවනකුට උපකාර කරගනේන සිදේදවෙනො. එවහම කළකිරීම ඇති 
ෙුණාට පසේවස වම්ක ඉවබ්ම අතහැවරනො. හරියට අර වකවනකවුගේ 
උරහිසට දැම්වමාතේ මහාපිළිකුලේ බලු කුණුපයකේ ෙවගේ වදයකේ ඉවබ්ටම 
හිරිකිතයකේ ඇතිවෙලා ඒක තලේලු වෙලා යනො. ඒක නිරායාසවයනේ 
වකවරන වදයකේ. අනේන ඒ ෙවගේ වම් පරඥාවෙනේ යම්කසිි වකවනකේ 
දකිනො යම් අෙසේථාෙක වම් පැෙැතේවම් ඇත ිසේථිරවයකේ නූ. වම්ක 
අනිතයයි. වම්වක සහනය වගන වදන, සැප වගන වදන සේෙභාෙයකේ 
නූ. වම්ක දුකයි. ඒ ෙවගේම වම්ක තුළ පැලපදියම් වෙලා ඉනේන 
ආතේමයකේ, සතේවවයකේ, මවමකේ කියලා ගනේන වදයකේ, සතේවවයකේ 
පුදේගලවයකේ කියලා වකවනකේ නූ. 

වලෝක ෙයෙහාරයට අපි සතේවයා පුදේගලයා කයිලා කිව්ෙට 
එවහම වකවනකේ ඇතේත ෙශවයනේම නූ. එවහම ඇවතයි කියලා 
හිතාගනේන එකකේ විතරයි තිවයනේවන. අසේමි මානය කියලා කියනේවන 
පැෙැතේම පිළිබඳ මානේනයකේ පමණයි වලෝකවයේ තිවබනේවන. ඒකයි වම් 
දර්ශනවයේ ගැඹුරැම තැන. ඒක ඉෙතේ කිරීමයි, ඒ මුලාෙ, අවිදයාෙ ඉෙතේ 
කරගැනීමයි රහතේ වීවමනේ බලාවපාවරාතේතු වෙනේවන. පැෙතුවනතේ නූ 
සතේවවයකේ. ඒක බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ උපදිනේවනේ 
දුකම උපදියි. ‘දුක්ඛමෙව උපපජජොනා උපපජජති - දුක්ඛමෙව 
නිරුජ්ක්ධොනා නරිුජධති’. උපදිනේවනතේ දුකයි. නෙතිනේවනතේ දුකයි. දුක 
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මිසකේ පුදේගලවයකේ හැටියට දත යුතු වදයකේ නූ වමතන. දුක කියන දුකේ 
ගිනේන - බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම්ක ෙඩාතේ වතේරැම් කරනො සමහර 
අෙසේථාෙලේ ෙල ඒ ගින ි උපමාවෙනේම. ලැව් ගිනේනකේ පැතිවරන හැටි 
ගැන හිතලා බලමු. එක කැලූෙක වකාටසකට ගිනේනකේ ඇවිවලනො. 
ඊළඟට ඒක ඇවිලිලා වහාඳටම දැෙණුාට පසේවස අප ිහිතමු පාවරනේ එහා 
පැතේවත අවනකේ කැලූ වකාටස තිවයනේවන කියලා. අවනකේ වකාටසට 
ගිනේන අලේලනේවන වකාවහාමද? ඒකට අපි කියනො ගිනි අලේලනො 
කියලා. ඒ ගිනේන අලේලනේනනම් හුළඟ උපකාර වෙනො ඒකට. හුළවඟනේ 
තලේලු වෙලා ගිනිදැලේ අර අනිතේ කැලූෙට අහුෙුණ හැටිවය ඔනේන ඒකතේ 
ගිනිගනේනො. අපි කියනො ඒ ගිනේන අතනට පැතිරැණා. එවහම 
නැතේනම් ගිනේන අතනට ගියා කියලා. ඒ ෙවගේ වදයකේ තමයි වම් 
පැෙැතේමතේ. අර කියාප ුතණේහාෙ, තණේහා පිපාසය තිවබනො. අවිදයාෙ 
කියලා කයින මුලාෙ තිවබනො. ඒක තිවබනතාකේ වෙන වදේ වමාකකේද 
අලේලගැනීමකේ තිවබනො. ඒකට කියනො උපාදානය කියලා. වම් 
අලේලාගැනීම උඩයි පැෙැතේමකේ තවිබනේවන. 

දැනේ අපි දනේනො වබාවහෝවිට නාටය ආදියකදී ඒ අලේලගනේන 
වදේ අනුෙ - අපි හිතම ුහැරමිටියකේ අලේලවගන යම්කසි ිවකවනකේ වකාර 
ගගහා එනොනම් එයාට කියනො හිඟනේවනකේ කයිලා, යාචකවයකේ 
කියලා. ඒ විදියට ඒ අලේලගනේන කරමයට අනුෙයි. ඊළඟට ඒක 
අවමෝරාගතේතහම අපි හිතනො දාමරිකවයකේ කියලා, නාටයක වපනේනුම් 
කරනවකාට. අර ලී කැබැලේලම අවමෝරාවගන කෙුරැහරි ඒ වව්දිකාෙට 
එනවකාට එයාට කියනො අපි මහා දාමරිකවයකේ කියලා. මිනමීරැවෙකේ 
කියලා. අනේන ඒ ෙවගේ වම් සතේවයාතේ අලේලගනේන එක අනුෙමයි ඒ 
සතේවයා හැඳිනේවෙනේවන. නමුතේ ඇතේත ෙශවයනේ තිවබනේවන වමතන 
ගිනේනකේ. ඉතිනේ වම් ගිනේන පැතිරීම තමයි භෙය කියලා කයිනේවන. 
එවකාවළාසේ ගිනේනකේ හැටියටතේ දකේෙනො ජාති, ජරා, ෙයාි, මරණාදී 
ෙශවයනේ. වම් ගිනේන නිවීමයි නිෙන කියලා කයිනේවන. 

නිබ්බාන කියලා කියනේවන නිවීමයි. වමනේන වම් නිවීම එනේවන 
වම්ක පිළිබඳ යථා තතේවය අෙවබෝධ වීවමනේ. යම්කසිි අෙසේථාෙක වම්ක 
අෙවබෝධ ෙුණානම් වම් පංචසේකනේධය තුළ මමය, මාවගේය කයිලා 
ගතයුතු වදයකේ නූ. වම් හැම එකකේම ඉතාම ක්ෂණිකෙ, ඉතාම ශීඝරවයනේ 
වමාවහාතකේ පාසා වෙනසේ වෙනො කියලා ඒ අෙවබෝධය ආොනම් 
අනේන ඒ අෙසේථාවව් වම්ක ගිලිවහනො. හිවතනේ ගිලිවහනො. 
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අතහැවරනො. ඒ දකේො යන මාර්ගය තමයි වම් පරතිපදාෙ ශීල, සමාි, 
පරඥා ආදී ෙශවයනේ දකේෙනේවන, නැතේනම් ආර්යඅෂේටාංගික මාර්ගය 
කියලා දකේෙනේවන වම්කට හිත පුරැදු කිරීමයි, වම් දශමනයට හිත පුරැදු 
කිරීමය.ි ඒක තුළිනේ තමයි වම් උපතතේ මරණයතේ පිළිබඳෙ වම් ගැඹුරැම 
අෙවබෝධය ලබනේවනේ. සතේව පුදේගල සඤ්ඤඤාෙ ඉකේමෙලා වමතන 
තිවබනේවනේ එකේතරා මානේනයකේ, වලෝක මානේනයකේ, එවහම නැතේනම් 
සම්මුතියකේ පමණය.ි වම් උපත - අපි වම්ක වෙනේ කරලා ගනේනො, 
ගලාවගන යන ෙතුරක යම්කිස ි තැනක ෙැටවකාට ු බැඳලා 
වෙනේකරගතේතා ෙවගේ වම් දීර්ඝ සංසාර පැෙැතේවම් අපි උතේපතේතිය 
කියලා කියන මව්කසුිනේ බිහවිීම වහෝ මව්කුසක පළිිසිඳගැනීම ආදී එබඳු 
තතේවයක අපි කියනො ඔනේන සතේවයා ආරම්භ ෙුණා කියලා. ඊළඟට 
මියගියාට පසේවස ඔනේන අෙසානය කියලා.  

වම් ආරම්භයතේ අෙසානයතේ අපට ඉතාම සීමිත අර්ථයකිනේ 
වපේනේවන. නමුතේ බුදු ඇසට වපනුවන වමතන තිවබනේවන 
මහාදුකේඛසේකනේධයකේ. ගලාවගන යන දුකේඛ පරොහයකේ. ඒ වමාකකේද? 
යම් යම් වදේෙලේ අලේලගනේනො. ඒ අලේලගනේන වදේ එකේකම ඒකටම 
මිරිකිලා, ඒකටම යටවෙලා, ඒවකනේම පීඩා විඳලා අනේතමිට ඇද 
ෙැවටනො. ෙැවටනො එකේක තෙතේ එකකේ අලේලගනේනො. තම තමනේවගේ 
ජීවිතෙල පැෙැතේම ගැන හිතලා බලනවකාට වම් පිනේෙතුනේට ඒක 
පැහැදිලි වෙනො තම තමනේවගේ ජීවිත ඉතිහාසය ගැන බැලුෙතේ. කුඩා 
අෙදිවයේ මව්පිවයෝ අලුතේ වදයකේ වසලේලම් බඩුෙකේ එවහම වගනාොම 
වකායිතරම් තණේහාෙකිනේද ආශාෙකිනේද ඒක අලේලගනේවන. ඒ ෙවගේම 
වහාඳ ඇඳුමකේ ලැබුණහම ඒක වබාවහාම ආඩම්බරවයනේ අඳිනො. නමුතේ 
ඒක තමනේවගේ ශරීරය ෙැවඩනවකාට, මනස ෙැවඩනවකාට අරො ඉවබ්ම 
අතහැරලා දානො. ඒ ෙවගේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් වසලේලම් බඩු 
උපමාෙ ෙවගේ, වසලේලම් වගෙලේ උපමාෙතේ සමහර අෙසේථාෙල වම් 
පංචසේකනේධවයහි කළකිරීම සඳහා උපකාර කරවගන තිවයනො. ඒකතේ 
වම් රාධ සේොමීනේෙහනේවසේටම වදේශනා කළ එකේතරා සූතරයක සඳහනේ 
වෙනො. 

‘රාධ, යම්කසි ිකුමාර, කුමාරියනේ කියලා කියනේවන එතන දරැ 
දැරියනේ කුඩා අෙදිවයේදී වසලේලම් වගෙලේ හදනො. ෙැලි වගෙලේ හදනො. 
පසේ වගෙලේ හදනො. ඒො පිළිබඳෙ ඇලුම් කරවගන ඒ වසලේලම් වගෙලේ 
පිළිබඳෙ සතුටු වෙනේවන ළදරැ අෙදිවයේදියි. මනස වනාදියුණු 
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අෙදිවයේදියි. ඒ අය සූවහන ෙැඩිහටිි තතේවයකට පතේවෙනවකාට, ෙයසේ 
වමෝරා යනවකාට අර වසලේලම් වගෙලේෙලට පයිනේ ගහලා ඒො සුණු 
විසුණු කරලා ඊළඟට තිවයන ෙැඩෙලට සූදානම් වෙනො’. ඔය උපමාෙ 
දැනේ එදිවනදා, වගදරෙලේෙල ෙණුතේ වබාවහාම ආදරවයනේ තමනේ 
ෙඩාගතේත ු වබෝනිකේකිවයා එවහම පසේවස ටිකකේ ඒ දරැෙනේ 
ෙැවඩනවකාට කකුලේ කඩලා දාලා වීසි කරලා විසුරැෙලා දානො. ඒ ෙවගේ 
තමයි වසලේලම් වගෙලේ පිළිබඳෙතේ. 

ඔය උපමාෙ ආශරවයනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඊළඟට කියනේවන 
බරපතල වදයකේ. ‘එවසේම මහවණනි, රූපයතේ අර විදියටම - වසලේලම් 
වගෙලේ පයිනේ ගහලා සුණු විසුණුකර විසිකරනේනා ෙවගේ - රූපය විසුරැො 
හරියි. වව්දනාෙ විසුරැො හරියි. සඤ්ඤඤාෙ විසුරැො හරියි. සංසේකාරයනේ 
විසුරැො හරියි. විඤ්ඤඤාණය විසුරැො හරියි. ඒ කයිනේවන ඒක පිළිබඳෙතේ, 
විසුරැො හරිනේවන කාටෙතේ ගහලාෙතේ තමනේවග ශරීරෙලට ගහලා 
එවහම නැතේනම් දිවි නසාගැනීවමනේ වනවෙයි. පරඥාවෙනේ විනිවිද දකින 
දර්ශනය ෙශවයනේ විදර්ශනාවෙනේ දකිනො අර වසලේලම් වගෙලේ 
විසිවරව්ො ෙවගේ - වමතන තිවබනේවන ඇතේත ෙශවයනේම විසිවරන 
වදයකේ. විසිවරන තතේවයකේ වමතන තිවබනේවන. ඒ විසිවරන තතේවය 
වපේනේවන නූ. වම් කයතේ විසිවරනො. රූපයතේ විසිවරනො. වව්දනාෙතේ 
විසිවරනො. අර ජල ධාරාෙකේ විසිවරනේනා ෙවගේ. ගලාවගන යන වම් 
ඇවහන ජල ධාරාෙ ෙුණතේ අපි හිතලා බලනවකාට වම්ක ලසේසනට 
වපනුනට ගලකේ එවහම අහුෙුණ හැටිවය ඒකට ෙැවටනවකාට, විසිරිලා 
යනො. ඒ ෙවගේම රූපයතේ විසිවරනො. වම් විසිවරන බෙ දැකමීයි. 
විසුරැො හරිනේවනේ - පයිනේ ගහලා විසිකරනේන කියන එක වනවමයි 
වමතන කියනේවන. ඒ විසිවරන බෙ දැකීමයි. ඒ විදියටම වම් හැම එකකේම 
අර රාශි සඤ්ඤඤා ෙශවයනේ විදර්ශනා නුෙණට ෙැටවහනො වමතන වම් 
එකකේ කයිලා අලේලගතේතාට වමාකද, වමතන හරියට අර කානේතාරයක 
ෙැලි අහුරකේ අතට ගතේතහම ඒො ඇඟිලි අගිනේ ගැලවිලා විසරිිලා 
ෙැවටනේනා ෙවගේ වම් එක එකකේ නුෙණට අහුවෙනේවන නූ. අනේතිමට 
පරඥාෙ දියුණ ුවෙනේන දියුණ ුවෙනේන වම්ො එකකේෙතේ අලේලගනේන වදයකේ 
නූ. අලේලගනේන තැන අතහැවරනො ඉවබ්ටම. 

රතේ වෙච්චච ෙැලි අහුරකේ ඇඟිල ි ෙලට ගතේතහම ඒක ඇඟිලි 
අතරිනේ ගලාවගන යනො. අනේන ඒ ෙවගේ හිත විදර්ශනා නුෙණට 
වයාමුකරනවකාට විනිවිද දකින පරඥාෙට ඒක වයාමුකරනවකාට රූප ය 
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දිහාෙට යම්කිසි වකවනකුට අෙවබෝධයකේ එනො, වමතන තිවබනේවනේ 
ඉතාම ශීඝරවයනේ ඇතිෙ නැතිවීම් රාශියකේ පමණය.ි වව්දනාෙතේ එවහමයි. 
සඤ්ඤඤාෙතේ එවහමයි. හිත පිළිබඳෙතේ එවහමය.ි හිතතේ ඒ විදියට ඉතාම 
ශීඝරවයනේ ඇතිෙ නැතිවෙන වදයකේ. 

ඉතිනේ ඔනේන ඔය අෙවබෝධය දකේො යන ගමනයි වම් විදර්ශනා 
භාෙනාෙ කියලා කියනේවනේ. ඊළඟට අර අට්ඨික ආදී හැම වදේකිනේම අපි 
කරනේවනේ විවශේෂවයනේම සතේවයා තුළ තිවබනො වම් කය පිළිබඳෙ 
බරපතල ඇලේමකේ. ඇසේ, කනේ, නාසාදී ඒ ඉනේද්රියනේවගනේ එන අරමුණු - 
ඉනේද්රියනේ වම් ශරීරකූඩුවව් පිහිටලා තිවබනේවනේ. ඒ ශරීරකූඩුෙ අනුෙ 
තිරිසනේ සතුනේවගේ ඉනේද්රියනේවගනේ එන ඉනේද්රිය වගෝචර වදේෙලේ, 
ඉනේද්රියනේට අහුවෙන වදේෙලේ, තිරිසනේ සතුනේ ඒො ඇලුම් ගැටමු් හැටියට 
ජීවිතයකේ පෙතේොගැනීමට උපකාර කරගනේනො. ඒ ෙවගේම මනුෂයයිනේ 
තමනේවගේ ඉනේද්රියනේට වගෝචර වෙන වදේෙලේ සභු අසුභ ෙශවයනේ 
සලකනො. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ ආකාරයට වම් හැම 
එකකම අෙසානවයේ එනේන ඕවන අසුභ සඤ්ඤාවයි. සුභ හැටියට ගනේන 
වදේ අසුභ හැටියට ෙැටවහනො. නිතය හැටියට ගතේතු වදේ අනිතය 
හැටියට. සැප හැටියට ගතේතු වදේ දුකේ බෙට වපරවළන සේෙභාෙය වතේරැම් 
ගනේනො. මමය, මාවගේය කියලා ගතේතු වදේ අනාතේම බෙ, එතන නිසේසාර 
බෙ, වබාලේ බෙ, හිසේ බෙ ෙැටවහනො. ඔනේන ඕකයි අර විපරීත 
දර්ශනවයනේ, අවිපරීත දර්ශනයට එනේන කියලා කියනේවන. විපරීත 
කියනේවන හරියට උඩුකුරැ කරගතේතු, එවහම නැතේනම් හිස පහළට 
තියාවගන බලනවකාට වපේන ආකාරය ෙවගේ. එතවකාට එයා ඉනේවන 
එබඳු තතේවයකයි. අනිතය වදේ නතිය හැටියට සලකනො. අසුභ වදේ සුභ 
හැටියට සලකනො. දුකේ සහිත වදේ සැප හැටියට, අනාතේම වදේ ආතේම 
හැටියට සලකනො. ඔය දර්ශනය ඉෙතේ කරගැනීමට තමයි විදර්ශනා 
භාෙනාෙ උපකාර කරගනේවන. එතනතේ දැනේ වම් ඉනේද්රියනේ පහ තුළිනේ 
එනො අරමුණු. හිතට අරමුණ ුගලාවගන එනො. වම් මාර්ගවයේ යාමට 
වමනේන වම් අරමුණුෙල විිතර සේෙභාෙය, හිත ඇදලා ගනේන සේෙභාෙය 
නැතිකරනේන ඕවන යම්කිස ිඋපකරමයකිනේ, විදර්ශනා උපකරමයකිනේ. 

ඒ කියනේවන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
වයෝනිවසෝමනසිකාර කියලා. නෙුණිනේ වමවනහි කිරීම කියලා එකකේ 
තිවබනො. වලෝකයා තුළ තිවබනේවන අවයෝනිවසෝමනසිකාර කියන 
ෙැරදි විදියට වමවනහි කිරීමයි. අරමුණු පටනේගනේන තැන අහුවෙන 
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ආකාරයට වනවමයි වලෝකයා යමකේ පිළිබඳ වමවනහ ි කරනේවන. ඒ 
අරමුණුෙලට ගැතිවෙලා අරමුණ ු ඔසේවසේ දිගිනේ දිගට ඇදිලා යන, 
වකාණකේ වසායාගනේන බැරි, වපාට වබ්රගනේන බැරි තතේවයකට යන 
විදියටයි වලෝකයා වමවනහ ි කරනේවන. ඒකට කියනේවන 
අවයෝනිවසෝමනසිකාරය කියලා. අරමුණ විසිනේ වම් වලෝක සතේවයා 
ඇදවගන යනො. නගරයකට ගියාම ඇහැ ඇදගනේන වදේෙලේ වකාවතකුතේ 
තිවබනො. නාහය ඇදගනේන, කණ ඇදගනේන වදේෙලේ වකාවතකුතේ 
තිවයනො. ඉතිනේ වම්ොවයේ ගිහලිේලා මුලා වෙලා අනේතිමට 
මහාදුකේඛසේකනේධයක පටලැවෙනො. ඒ වෙනුෙට විදර්ශනා වයෝගියා 
උතේසාහ කරනේවනේ ඒ අරමුවණහි ඇති, හිත කලම්බන සේෙභාෙය 
හැකිතාකේ දුරට මනසකිාර කරමවයනේම මට්ටු කිරීමයි. අඩුකිරීමයි. ඒකට 
තමයි වයෝනිවසෝමනසිකාර කියලා කියනේවනේ. ඒ සිතුවිල ි ඇතවිෙන 
මූලසේථානය දකේොම ආපහු එනො. එයිනේ පිට පැනලා ඈතට දුෙන එක 
වනවෙයි. මිරිඟූෙකේ ඔසේවසේ දිවීම වනවෙයි. 

ඒකට උපකාර වෙනේවනේ වමාකකේද? අපි කලිනේ කිව්ො අපි 
අරමුණකේ අලේලනේවන විතර්ක ෙලිනේ කයිලා. හිතිවිලි ෙලිනේ. ඒො 
පිළිබඳෙ රෑ දෙලේ තිසේවස හිතිවිලි වගාතනො. වම් පිනේෙතුනේ දනේනො 
යම්කිසි තමනේ ඇලුම් කරන වකවනකේ හරි, ඇලුම් කරන වදයකේ හරි, 
ෙසේතුෙකේ හරි ගැන හිතනොනම් රෑ නිදි නැතුෙ වම් විතර්ක ජාලාෙක, 
දෙලේ හීන දකිමිනේ වකළෙරකේ නැතුෙ රෑ හීනතේ දකිනො. ඒ විදිවයේ 
සේෙභායකේ. ඉතිනේ ඒක තමය ිපැෙැතේම කයිලා කයිනේවන. ඒකයි ගිනේන 
කියලා කියනේවන. විතර්ක ෙලිනේ වම්ො දලේෙනො. පඹි පිඹ දලේෙනො 
වම් දුකේ ගිනේන. වම් සඳහා ගතයුත ුමාර්ගය වමාකකේද වම් විතර්ක මට්ටු 
කරනේන? 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එතනතේ උපමාෙකේ දකේෙලා තිවබනො 
ඉතාමතේම ලසේසන. සිත හිකේමොගැනීමට උපකාර වෙන උපමාෙකේ 
හැටියට. අපි දනේනො ඉබ්වබකේ දිහා බැලුෙහම, ඉබ්බට යම්කිසි 
උපද්රෙයකේ එනවකාට ඉබ්බා කරනේවනේ කකුලේ හතරතේ ඔලුෙතේ කටුෙ 
ඇතුළට ගනේනො. අනේන ඒ උපමාෙ අනුෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙලා තිවබනො අර ඉබ්බා තමනේවගේ කකුලේ හතරතේ ඔලුෙතේ ඇතළුට 
ඇදගනේනා ෙවගේ මවනෝ විතර්ක, හිවතහි එන විතර්ක අකුලගනේනයි 
කියලා. ඇතුළට අකලුගනේනයි කියලා. විතර්ක අකලුගනේනො කියලා 
කියනේවනේ විතර්කෙලට ඈතට යනේන වනාදීමයි. ඒක කරනේනනම් 
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වමවනහි කරනේන ඕන. නුෙණිනේ වමවනහි කරනේන ඕන. අපරමාදෙ 
වමවනහි කරනේන ඕන. වමාකද, ඉතාම ශීඝරවයනේ වම් හිත 
කරියාකරනේවන. ඇහැට රූපයකේ ෙැටුන, ෙැටුන හැටිවය ඊළඟට අවිදයාෙ 
මුලාෙ තිවබනොනම් ඉතාම ශීඝරවයනේ, ඊළඟට සිහින වලෝකයක. එතන 
මංමුලා වෙනො. එවහම නැතේනම් තෙතේ මහා භයානක අපරාධ 
රාශියකට පතේවෙලා ඉෙරයි. කනට ශබ්දයකේ ඇහුණතේ එවහමයි. 
වම්ොයිනේ එන උපද්රෙ අමුතුවෙනේ කයිනේන ඕන නූ. වලෝකවයේ තිරිසනේ 
සතුනේවගේ ජීවිතයතේ, මනුෂය ජීවිතයතේ පිළිබඳ කලේපනා කරනවකාට 
වකාවතකුතේ අහනේන ලැවබන සිදේි  අනුෙ අපට වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ 
ඉතාම ශීඝරවයනේ සිත කරියා කරලා මහා භයානක අපරාධෙලට 
පටලැවෙනො. තමනේ අපායාදී නිරයාදී තැනේෙල උතේපතේතිය ලබනේන 
වහේතුවෙන බරපතල කර්මෙලට පො පටලැවෙනො. 

නමුතේ වම්ක මර්දනය කරනේන වමාකකේද කරනේවන? විදර්ශනා 
මනසිකාරවයේදී ඒ දකින රූපය ඔසේවසේ, රූපවයේ තිවබන - නිමිති 
අනුෙයඤේජන ඔසේවසේ වනායාමයි. නිමිත ි කියනේවනේ යම්කසිි මූලික 
ලකේෂණයයි. අනුෙයඤේජනය කියනේවනේ ඒ ලකේෂණය අනුෙ යන අතුරැ 
අමතර වදේෙලේ. යම්කසි ි වකවනකේ අපි හිතනේවනේ ඈතදි එනවකාට 
යනේතම් දැකේවකාතේ අපි හිතනො ආ අහෙලා වෙනේන ඇති කියලා. තෙ 
කිට්ටු වෙනවකාට අනිතේ අඟපසඟ දිහා බලලා ‘ඔව් එයාම තමයි’ කයිලා 
අපි තහෙුරැ කරගනේනො. අනේන ඒ විදිවයේ සේෙභාෙයකේ තියනො. ඒක 
නැතුෙ ජීවිවතේ පෙතේෙනේනතේ අමාරැයි කයිලා වකවනකුට හිවතනො. 
නමුතේ වම් සංසාරවයනේ මිදීම සඳහා උපකාර වෙනො විවශේෂ 
අභයාසයකේ ෙශවයනේ අර ඇසට එන වදේ පිළිබඳෙ ඒ නිමිත ිඅනුෙයඤේජන 
ගනේවන නැතුෙ වම්ක රූපයකේ රූපයකේ, වම්ක වකායි විදියට ගතේතතේ 
වම්ක රූපයකේ. අපි හිතමු දැනේ සමහරවිට අපි මුලා වෙනො යම්කිසි 
කළාගාරයක බිතේතියක සිතුෙම් කරලා තිවබන සිතුෙමකට. ඒ සතිුෙම 
දිහා බැලුෙහම ඒක තරිමාන හැටියට සමහරවිට ෙැටවහනේවන. වම් 
බිතේතිය මැදිනේ යනේනතේ හිවතනො. බිතේතිවයේ ඇඳලා තිවයනොනම් 
සමහරවිට වහාඳ ලසේසන නිෙසකේ, ඒවකේ උළුෙසේසකේ එවහමතේ ඇඳලා 
තිවයනොනම් වම්කට ෙැරදිලා යනේනතේ පුලුෙනේ. ගිහිලේලා බිතේතවියේ 
හැවපනේනතේ පුලුෙනේ - අර තරිමාන හැටියට ෙැටවහනො. ඒ ෙවගේ වම් 
වලෝකයාවගේ - අවපේ - ඉනේද්රියයනේ සකසේ වෙලා තිවබන ආකාරය නිසා, 
දීර්ඝ කාලයකේ සංසාරවයේ ගමනේ කිරීවමනේ අප ිඇතිකරගතේත ු සංසාර 
පුරැදු සමූහයකේ නසිා අපිට රූපයකේ දැකේකහම වපවනනේවනේ එය මෙලා 
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තිවබන එකකේ ෙවගේ. පාට කරලා, වනාවයකුතේ විදියට වබාවහාම 
අමාරැවෙනේ වහෝදලා, වනාවයකුතේ විදිවයේ විලාසිතාෙනේ මගිනේ එය 
වලෝකයාට වපනේනුම් කරනේන ඉදිරියට දාන ටික පමණය.ි වම්ක ඇතුවළ 
තිවයනේවන අර කියාප ුවකාටසේ තිසේ වදකයි කියන ඒ හැඟීම ෙැටහීම 
එනේවන නූ. 

ඒ වෙනුෙට වම්ක තරිමාන හැටියට හිතලා වම්වක ඇවලනො. 
ඔනේන ඕකයි රූපය පිළිබඳෙ. ශබ්දය පිළිබඳෙතේ එවහමයි. ඉතාමතේම 
මිහිරි සංගීතය - දැනේ වම් තවියන යනේතරයට යම්කිස ි සංගතීයකේ 
කැව්වොතේ ඒක පො යනේතරය එකේතරා ආකාරයකට කරියා කරනවකාට 
තනිකර ඇඬීමකේ බෙට පතේකරනේන පුලුෙනේ. ඒක නිසා තමයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබනේවනේ ‘මම සංගීතය 
ඇඬීමකැයි කියමි’ කියලා. ඇතේත ෙශවයනේම සංගීතය ඇඬීමට ලඟයි. 
ඔනේන ඔය විදියට හැම වදයකේ පිළිබඳෙම සියුම්ෙ සලකලා බලනවකාට 
වමතන තිවබනේවනේ එකේවකා ඉතාමතේම ශීඝරවයනේ ඇතිවෙන ඇතිවීම් 
නැතිවීම්ම රාශියකේ පමණය ි කියලා කියනේන පුලුෙනේ. වදයකේ හැටියට 
නූ වමතන. ඇතිවීම් නැතිවීම් රාශියකේ. ගින ි වපවනලේලකේ ෙවට් 
කරකෙනවකාට ඒක චකරයකේ ෙවගේ වපේනො. ඔය විදිවයේ තතේවයකේ. වම් 
අෙවබෝධය එනේන තමයි අර විදිවයේ මනසිකාරයකේ උපකාර කරගනේවනේ. 
විතර්ක ෙලිනේ සිත අලෙන සේෙභාෙයකට පතේවෙනේන වනාදී ඒ වෙනුෙට 
වමවනහි කිරීම කරනො. වම්ක වම්කයි කියලා වකටිවයනේ සලකනො. 
වකටිවයනේ සලකලා එකේවකා වම්ක රූපයකේ පමණයි කියලා, හිත 
උවපේක්ෂාෙට ගනේනො. මිහිරි සංගීතයකේ ෙුණතේ ඒක ශබ්ද මාතරයකේ, 
ශබ්දයකේ පමණය ිකියලා එතන හති උවපේක්ෂාෙට ගනේනො. 

ඔනේන ඔය අභයාසය තුළිනේ තමයි කරමකරමවයනේ අර අරමුවණේ 
ඇති, සිත කලම්බන සේෙභාෙය කඩනේවන. ඒක අෙසේථානුකලූෙ අෙසේථා 
ෙශවයනේ කරනේන සිදේදවෙනො. එවිට ෙැටවහනො වමතන තිවබනේවනේ 
ක්රියා ොතර සෙූහයක්් පමණයි. ඇතේත ෙශවයනේම කරියා මාතර සමූහයකේ 
පමණයි. දැනේ ඔය විදයාඥයිනේ ඒ ද්රෙයවලෝකය පිළිබඳෙ, වභෞතික 
වලෝකය පිළිබඳෙ ඒ අයවගේ වනාවයකුතේ විදිවයේ විදයාතේමක උපකරණ 
ෙලිනුතේ, ගණිත ශාසේතරෙලිනුතේ යම්කසිි තීරණයකට එළඹිච්චච බෙ 
අහනේනට ලැවබනො. වමතන ඇතේත ෙශවයනේම ‘මෙයක්්’ කියලා වදයකේ 
නූ. වමතන ඇතේත ෙශවයනේම තිවබනේවනේ යම්කිස ිශකේත ිපුඤේජයකේ. 
ශකේති සමූහයකේ. ඒවගාලේලනේට ෙචනතේ නූ වම්ොට කියනේන. අනේන ඒ 
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විදිවයේ තතේවයකට ඒ බාහිර වලෝකය පිළිබඳ අෙවබෝධය ඇවිලේලා 
තිවයනො. 

ඊටතේ ෙඩා සියුම් අනේදමිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා 
වම් සිවතේ තතේවයතේ, වම් කවයේ තතේවයතේ, වම්ො ඉතාම ශීඝර ඇතිවීම් 
නැතිවීම්. ඇතිවීම් නැතිවීම් වගාඩකේ මිසකේ වමතන ‘වදයකේ’ කියලා 
ගනේන වදයකේ නූ. ශකේති සමූහයකේ හරි එවහම නැතේනම් සංසේකාර 
කියන ෙචනයය ිඑතන වයවදනේවන. ඔය විදිවයේ තතේවයකේ යටවතේ වම් 
පැෙැතේවම් සේථිරවයකේ නැති නිසාම වමතැන සැපයකේ හැටියට ගනේන 
වදයකේ නූ. මමය, මාවගේය කියලා ගනේන වදයකේ නූ. ඒක නිසාම තමයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවබනේවනේ වම්ොවයේ විසිවරන 
සේෙභාෙය. වම්ො විසුරැො හරිනේන කයිලා කියනේවනේ වම්ොවයේ විසිවරන 
සේෙභාෙය වතේරැම් ගනේන. සිත පළිිබඳෙතේ එවහමය.ි වම් පැෙැතේම සේථිර 
කරගැනීමට අනේතිම තුරැම්පුෙ තමයි වම් විඤ්ඤඤාණය. විඤ්ඤඤාණවයේ 
තමයි ආතේමය සිටිනේවනේ කියලා අවනකුතේ දාර්ශනිකයිනේ මුලා ෙවුණේ 
එතනට ඇවිලේලා. රූපය ආතේමය වනාවෙන බෙ ඇතේත. සඤ්ඤඤාෙ 
ආතේමය වනාවෙන බෙ ඇතේත. වව්දනාෙතේ ආතේමය වනාෙන බෙ ඇතේත. 
සඤ්ඤඤා සංසේකාර පළිිබඳෙතේ එවහමයි. නමුතේ විඤ්ඤඤාණය - වම් අප ිහිත 
කියලා කියන එක, වම්කනම් ආතේමයමයි කියලා ඔය විදියට 
හිතාගනේනො. වම්ක තමයි වලාකමු මුලාෙ. 

වම්ක නිසා තමය ිඅර බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ විඤ්ඤඤාණය උපමා 
කරලා තිවබනේවනේ යම්කිසි මැජිකේ කාරවයකේ දකේෙන දර්ශනයකට. 
වම්කට මුලා වෙනො. වමාකද හති තුළ වම් මුලාෙට දැෙටිලාමය ිමුලාෙ 
ලිහාගනේන බලනේවන. මුලාෙ තුළ දැෙටිලා ඉනේන වකවනකුට කිසිවසේතේම 
ඒ මුලාවෙනේ මිවදනේන බූ ඒකට නිස ි මනසිකාරය නැතේනම්. ඉතිනේ 
අවයෝනිවසෝනමනසිකාර කියලා කියන ඒ ෙැරදි වමවනහිකිරීම් තළුිනේ 
කෙදාෙතේ බූ වම් මුලාවෙනේ මිවදනේන. නිසියාකාර වමවනහි කිරීම් කියන 
එක තමය ි විදර්ශනා මනසිකාරය කයිලා කියනේවන. අරමුණකේ 
අලේලගැනීමයි පැෙැතේම කයිලා කියනේවන. අරමුණකේ අලේලවගන ඒක 
බදාවගන ඒක තුළ හිටවගන ඒවකේ පැලපදියම්වීම ෙවගේ වදයකේ තමයි 
පැෙැතේම කියලා කියනේවන. ඒ වෙනුෙට වමතන කරනේවන වමාකකේද 
අරමුණට ඇතුළට එනේන වනාදී ඒක එතනිනේම පිටමං කරනො. සටහනේ 
කරවගන පිටමං කරනො. 
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වම් රූපයකේ. ඒක එතනම ඉෙරයි. ඒක වදසැරයකේ රූපයකේ 
රූපයකේ කියලා, එවහම නැතේනම් ශබ්දයකේ ශබ්දයකේ ආදී ෙශවයනේ ඒ 
අභයාසය මගිනේ අර අරමුවණේ තිබුණ විිතරවය, හිත කලම්බන 
සේෙභාෙය නැතිකරනො. වමාකද අරමුණ තුළයි පැෙැතේමකේ 
ඇතිවෙනේවන. භෙය කියලා කයිනේවන පැෙැතේම. එතවකාට නිෙන 
කියනේවන භෙනිවරෝධය. පැෙැතේවම් නැෙැතේම. පැෙැතේම ගිනේනකේ 
හැටියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. ඒක අනුෙ නැෙැතේම 
නිවීමයි. පැෙැතේම ගිනේනනම් නැෙැතේම නවිීමය.ි වම්කයි නිෙන කයිලා 
කියනේවන. අමුතු වලෝකයකේෙතේ, වහාඳ රස ආහාරය හැටියට අමෘතය 
පරිහරණය කරනේන පුලුෙනේ වලාකු තැනකේෙතේ වනවෙයි. වමනේන වම් 
මරණවයනේ මිදීම කියන එකයි. මරණවයනේ මිවදන එක දැනේ සාමානය 
වලෝකයා හිතනේවන - අප ි බලාවපාවරාතේතු වෙනේවන වම් ජීවිතය 
සදාකාලකි කරගනේන. ඒක බැරි ෙණුහම අපි වෙන තැනක හරි ගිහලිේලා 
සදාකාලකි වෙනේන උතේසාහ කරනො. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො නියම වෙදයෙරවයකේ හැටියට, වමතන තිවබනේවන 
වරෝග නිදානය පිළිබඳ අනෙවබෝධයයි. ෙැරදි විගරහයකේ වමතන 
තිවබනේවනේ. අර අප ි කලිනේ කියාපු සතේව කියන ෙචනයටයි එනේන 
තිවබනේවනේ. එවහම පිටිනේම මුලාෙකේ උඩයි මම කියන වම් පැෙැතේම 
තහෙුරැ කරගනේන උතේසාහ කරනේවනේ. වමතන මවමකේ නූ. වමතන 
පුදේගලවයකේ හැටියට ගනේන වදයකේ නූ. 

වමතන තිවබනේවන අර ගිනේන. අර ලැව් ගිනේන පැතිවරන එක 
හැටියට කිව්ො ෙවගේ වම් ගිනේනකේ පැතිරීමකේ පමණයි. ඒක තමයි අවපේ 
අර වලෝෙැඩ සඟරාෙ ලිව්ෙ ඒ සේොමීනේෙහනේවසේතේ අතීතවයේ ලසේසනට 
පරකාශ කවළේ 

දර රැස ගිනි ඇවිලුණ ුකළ නබි  වඳේ 
ගිනි මිස දර යැය ියන නම වනාවය   වදේ 
එම වලස එකේවකාට ෙදහල මුණි වඳේ 
දුක මිස කයකැයි යන නම වනාවය වදේ 

දර රැසකේ ගිනි ඇවිලුණාට පසේවසේ ඒකට දර වගාඩකේ කියලා 
ආවය කියනේන යනේවන නූවන. ඒක ගින ිවගාඩකේමය.ි ඒ ෙවගේම දර 
රැස ගිනි ඇවිලුණු කළ නිබවඳේ - ගිනි මිස දර යැයි යන නම වනාවයවදේ. 
ඒකට ආවයතේ දර කියනේවන නූ. ගිනේන කියලමයි කියනේවන. එම වලස 
එකේවකාට ෙදහල මුණිවඳේ, බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ඒ ෙවගේම දුකයි 
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පැෙැතේමයි, දුකයි කයයි එකතු කරලා අනේතිමට වපනේනුො - දුක මිස 
කයකැයි යන නම වනාවයවදේ. වම්කට කයකේ කියලා කියනේන බූ දුකේ 
වගාඩකේ. වම්ක පරිහරණය කිරීම, වම්කට සකසේවීම, වම්කට කො වපාො 
නාෙලා වම්ක රැකගැනීම ඇතේත ෙශවයනේම දුකකේ. හුසේමකේ පාසා වම්ක 
දුකකේ. එතවකාට අනේන ඒ දුකේ සේෙභාෙය ගැඹුරිනේ ෙටහාගැනීම සඳහා 
තමයි විදර්ශනාෙ වයාමුකරනේවනේ. වම් ගිනේන කියන එක, හැමතසිේවසම 
ගිනේවන සේෙභාෙය අලේලගනේන එකයි. දර වගාඩකට ගිනි ඇවිවලනො 
කියන එක අප ිකයිනො ගිනේන දර අලේලගනේනො කියලා. අනිතේ පැතේතට 
ගතේවතාතේ වම්ක දර ගිනේන අලේලගතේතයි කියලා කයිනේනතේ පුලුෙනේ. 
ගිනේන දර අලේලගනේනවකාට දර ගිනේන අලේලගනේනො. 

වම්ක අර කිව්වෙ ලැව් ගිනේනකේ පැතිවරනේනා ෙවගේ වපාඩි 
තලේලුෙකේ වෙනො. වම් තලේලුෙ තමයි තණේහාෙ කියලා කියනේවන. අපි 
වම් තණේහාෙ කියන වම් පිපාසය වම් තලේලුෙ තුළිනේ තමයි අලේලගනේවන. 
යම්කිසි වදයකේ පළිිබඳෙ අවපේ සිතේ තුළ ඇතිවෙන තණේහාෙ. අනේන 
එතනයි කඩනේන වෙනේවන එතවකාට. තණේහාෙ කේෂය කිරීම නිෙනයි 
කියලා කියනේවන ඒකයි. දුකට වහේතුෙ තණේහාෙයි කියලා කියනේවන 
ඒකයි. අප තුළ තිවබනො වනානිවෙන පිපාසයකේ. විවශේෂවයනේ 
පැෙැතේම සඳහා තිවයන පිපාසය. කාම ෙසේතූනේ පිළිබඳ පිපාසය. ඒක 
ඕලාරික පැතේතකේ. වගාවරෝස ු වකාටසකේ. ඊට ෙඩා සයිුම් අනේදමිනේ 
තිවබනො භෙ තණේහාෙ කියන එක. වම් පැෙැතේම කියන එක පළිිබඳ 
වලාකු ආසාෙකේ තිවබනො. නමුතේ පැෙැතේම පිලබිඳ ගැඹුරැම කළකරිීම 
ඇතිවෙනේවන අනේන බරහේම ආතේම, වදේොතේම ලබාගතේතු අය කලේප ගණනේ 
එතන ගිහිලේලා රසේතියාදු වෙනබෙ දැනගතේතමයි. වම් ඒකාකාර 
පැෙැතේමකේ. ඔනේන ඉලේලුොවන, ඔනේන එවහනම් වදනො කියලා ෙවගේ 
බරහේම වලෝකෙල කලේප ගණනේ පැෙැතේමකේ ලබා වදනො. ඕකයි භෙ 
තණේහාවව් භයානක කම . 

නමුතේ වලෝකයා පැෙැතේමට ආසා කරනො. වකාවහාමහරි මම 
ඉනේන ඕන. ඒ මම පෙතේොගැනීම හැටියට අලේලගනේවනේ - අනේතමිට 
අලේලගැනීම සඳහා අවිදයා අනේධකාරවයේ තණේහා පිපාසවයනේ අතපත 
ගානවකාට අහුවෙනේවන වමාකකේද? තමනේ කරපු කර්මානුරූපෙ ඉදිරිපතේ 
වෙන භෙයකේ මිසකේ තමනේ බලාවපාවරාතේතු වෙන වදේ වනවෙයි. 

වපරේතවයකේ හැටියට ජීෙතේ ෙුණානම් දිෙයවලෝක සැප ඉලේලුෙට 
වමාකද වපරේත ආතේමයයි ලබනේවන. තිරිසවනකේ, තිරිසනේ මනුෂයවයකේ 
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හැටියට ජීෙතේ ෙුණානම් - වහාඳ රජ වකවනකේ හරි ඒ විදිවයේ තතේව, 
වදේෙ තතේවයකේ බලාවපාවරාතේතු ෙුණාට වමාකද ඒ කරප ුකර්ම අනුෙ 
තිරිසනේ ආතේමයකේ, තිරිසනේ ඇසේ වදකකේ, කනේ වදකකේ, නාසයකේ ඔය ටික 
ලැවබනේවනේ. ඉතිනේ ඔය විදියට නරිය ආදී ඊටතේ ෙඩා භයානක තැනේෙල 
කර්මානුරූපෙ කර්මය එකතු වෙනො. ඔනේන එවහනම් ඉලේලනොනම් 
වදනේනම් කියලා වදනො. මාරයා කියලා කියනේවන ඕකටයි. 

එතවකාට මාරයා එකේක අප ිවම් කරනේවන දීර්ඝ කඹ ඇදිලේලකේ. 
සාමානය වලෝකවයේ කඹ ඇදිලේලකනිේ දිනනේනනම් අනිතේ පැතේවතනේ අදින 
වකනාට ෙඩා හයිවයනේ අප ිඅදිනේන ඕවන. නමුතේ වම් සංසාර දුවකනේ 
මිවදනේනනම් ඊට ෙඩා පරතිවිරැදේධ උපාය මාර්ගයකේ අපට ගනේනයි කියලා 
තිවයනේවනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ. මාරයා අදින වෙලාෙ තමයි අපි 
කියනේවනේ පණඅදිනො කියලා. මාරයා එවහට අදිනො. අප ි වමහාට 
අදිනො. ඉතිනේ අවපේ අනේතිම වකනේද තමයි පණ වකනේද. කඹයක 
අනේතිම වකනේද ෙවගේ. අනිතේ ඔකේවකාම ඇදිලා ඉෙරෙුණාට පසේවස 
අනිතේ නූවයාතේ එකතුවෙලා අදිනො වම් පුදේගලයාෙ. වලෝකවයේ 
පැෙැතේම ඇතිකරගනේන. ඇඳ ෙවට්ට ඇවිලේලා පිරිතේ කියනො, බණ 
කියනො තෙ පැයකේ ජීෙතේ කරගනේන. නමුතේ අනේතිමට ඒ ඔකේවකාම 
ඇදිලි, නූයනේවගේ ඇදිලිතේ, අවනකුතේ වදාසේතරලා කරන ඇදිලිතේ 
ඔකේවකාම බැරිෙුණාට පසේවස තමනේ අදිනේවන වමාකකේද, පණ අදිනො. 
අර පණ වකනේද අදිනො. වම්ක ඇදේදට වමාකද වම්ක පණ වකනේදකේම 
නිසා මාරයයි දිනනේවන. මාරයා එහාට අදිනවකාට ගිහිලේලා ඊළඟට 
ෙැවටනේවන වකාහාටද? අර කියාපු කර්මානුරූපෙ තමනේ 
බලාවපාවරාතේතු වෙන යම්කිසි නමිිතේතකේ දකිමිනේ හිට එතන උපදිනො. 
ඔය තතේවය නසිා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ මැවරනේන 
කලිනේ මැවරනේනයි කියලා. රූපයට මැවරනො, වව්දනාෙට මැවරනො. 
සඤ්ඤඤාෙට මැවරනො. සංසේකාරයට මැවරනො. විඤ්ඤඤාණයට 
මැවරනො. ඔය මැරීම කියලා කයිනේවන නිවරෝධයයි. නිරැදේධ වීමය.ි 

ඒක පරතයකේෂ කරනො රහතනේෙහනේවසේ. වම් පංචසේකනේධය 
අතහැරිය අෙසේථාෙ අරහතේඵල සමාිය කියලා කයිනේවන. ඒ අෙසේථාවව් 
අර සංසේකාර සංසිඳිලා අර කියාප ුගැම්ම, අර නිමිතේත, අනිමිතේත බෙට 
පතේවෙනො. නිමිති හැටියට ගනේවන යම්කිසි අරමුණකේ. ඒ අරමුවණේ 
නිමිති සේෙභාෙය මැකලිා යනො අර කියාපු විදර්ශනාෙට. වම්ක 
අනිමිත්ත බෙට පතේවෙනො. ඊළඟට යමක නිමිතේතකේ ගතේතනම් ඒක උඩ 
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හිටගනේන අපි උතේසාහ කරනො. අලේලගනේන අපි උතේසාහ කරනො. 
පරතිෂේඨාෙකේ, පිහිටීමකේ බලාවපාවරාතේතු වෙනො. පිහිටනේන තැනකේ 
නැති වෙනො අනේතිමට. ඒකට කයිනො අප්පතිට්ඨිත කියලා. ඊළඟට ඒ 
පිහිටලා ඉෙරවෙලා වමාකකේද කරනේවන පැෙැතේමකේ බලාවපාවරාතේතු 
වෙනො. ආතේම සේෙභාෙයකේ බලාවපාවරාතේතු වෙනො. ඒ වෙනුෙට 
වම්ක සඤු්ඤ. ශූනය හැටියට, හිසේ හැටියට, වබාලේ හැටියට ෙැටවහනො. 

ඔනේන ඔය විදියට අනිමිතේත, අපේපණිහිත, සුඤේඤත කියලා 
විවමෝකේෂ කියන ඒ වදාරටු තුනකිනේ තමයි වකවනකේ නෙිනට 
පතේවෙනේවන. ඔය තතේවය ලබාගනේන උපකාර වෙනේවන අර කියාපු 
විදර්ශනා නුෙණයි සියුම්ෙ. ඒ නුෙවණේ ආරම්භය මනසිකාරයයි. 
වයෝනිවසෝමනසිකාරයයි. නිසි ආකාරවයනේ වමවනහි කිරීම තුළිනේ 
කරමකරමවයනේ අර වලෝකවයේ යථාතතේවය පිළිබඳ ගැඹුරැ අෙවබෝධයකේ 
වකවනකුට ඇතිවෙනො. ඒ ඇතිවීම අනුෙ නිරායාසවයනේ යම්කිස ි
අෙසේථාෙක අර තමනේ බැහැගතේත ුඅලේලගතේතු බදාගතේතු රූපය හිවතනේ 
ගිලිවහනො. හිවතනේ අලේලගනේවන. හිවතනේ ගිලිවහනේවන. අලේලගනේන 
තැනිනේමයි වම්ක අතහරිනේන ඕවන. අනේන එතවකාට ඒක නිසා තමයි 
දුකේ ගිනේන නිවෙනේවන. වම්ක අලේලාගැනීම දුකකේ. අලේලගතේතු තැන 
ඊළඟට තිවබනේවන බනේධනය. ඒකට යටවෙලා ඊළඟට ඒක අනෙු - 
යම්කිසි වදයකේ, අප ිහිතම ුෙසේතෙුකේ අලේලගතේතා කියලා. ඒ ෙසේතුෙට 
වෙන හානිය අනුෙ අපි තැවෙනො. පුදේගලවයකේ අලේලගතේතතේ එවහමයි. 
හැම තැනම එවහමයි. ඔය විදිවයේ තතේවයකේ තිවබනේවනේ. 

ඕක නිසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ ආකාරයට ධර්ම 
මාර්ගවයේ ගමනේ කරන වකනා වම් මුලු මහතේ පැෙැතේමම දුකකේ පමණකේ 
වනාවෙයි, වම්ක ගිනේනකේ හැටියට වතේරැම්ගනේනො. වම් ගිනේනට 
වමාවහාතකේ පාසා හසුවෙනො. වම්කට තමයි උපාදාන කයිලා 
කියනේවන. අලේලගැනීම්. ඉතාම සියුම් ආකාරවයනේ. වම් අලේලාගැනීම් 
රාශිය තුළ ඒො දැවිලා යන ගිනේනටයි අපි පැෙැතේම කියලා කියනේවන. 
දැනේ ගිනේනකේ ආරම්භ ෙුණාට පසේවස ඒකට දර දානේන දානේන බුර බුරා 
නගිනො. අනේන ඒ ෙවගයි වම් පැෙැතේමතේ. දීර්ඝ කාලයකේ සංසාරවයේ 
වකවලසේ නිසා ආසාෙනේ අනුෙ තණේහාෙනේ අනුෙ ඒ උපාදානය අනුෙ 
අපට වම් පැෙැතේමකේ ලැබිලා තිවයනො. වම් පැෙැතේම තෙ ඕනනම් 
අපට දිගට වගනියනේන පුලුෙනේ. තෙ තෙ දර දානේන පුලුෙනේ. වම්කට දර 
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දානොද, දාපු දර ටිකතේ ඉෙතේ කරලා ඇදලා වකාවහාම හරි වම්ක 
නිෙනොද කියලා අප ිඅපිම තීරණය කරගනේන ඕවන. 

ඔනේන එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළ වම් 
චතුරාර්ය සතයය වකටිවයනේ සලකගතේවතාතේ වමතන තිවබනේවනේ මුලු 
මහතේ පැෙැතේමම දුකකේ. පංචසේකනේධයම දුකකේ. අපි සාමානයවයනේ 
ජාතිය දුකයි, ජරාෙ දුකයි කයිලා එතනිනේ නෙතේෙනො. මුලු මහතේ 
පැෙැතේමම දුකකේ. වම්කට යටිනේ තිවබනේවන තණේහාෙයි. වම් තණේහාෙ 
සංසිඳෙුණු, වම් පිපාසය සංසිඳෙුණු අෙසේථාෙයි නිවීම. ඒ නිවීමය ිනිෙන. 
ඒ නිවීමට මාර්ගය තමයි ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය හැටියට සම්මාදිට්ඨි, 
සම්මා සංකපේප ආදී ෙශවයනේ - හරි දැකුම්, හරි සිතමු් පැතුම්, හරි කියුම්, 
හරි වකරැම්, හරි දිවි පැෙතුම්, හරි වෙර දැරැම්, හරි සිහිකැරැම්, 
එකඟකැරැම් ආදී ෙශවයනේ දකේෙලා තිවබනේවනේ ආර්ය අෂේඨාංගික 
මාර්ගය. අනේන ඒකයි චතුරාර්ය සතයය - බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ 
කළ දර්ශනය. ජීවිතයතේ මරණයතේ පිළිබඳ ගැඹුරැ දර්ශනය ඒකයි. 

අනේන ඒක නිසා අනිතේ අයවගේ හසිේකබලේ ෙලට තට්ටු කරනේවන 
නැතුෙ තම තමනේවගේ හිසේකබලේ මැවරනේනතේ කලිනේ, හිසේකබලකේ බෙට 
පතේවෙනේනතේ කලිනේ වම්කට තට්ටු කරලා, වම් ඇසේෙලිනේම බලනේන 
ඕවන අවපේ ඇසේ නැති අෙසේථාෙ. ඒ ෙවගේම කනේ නැති අෙසේථාෙ. ඒ 
විදිවයේ තතේවයකට අවපේ වම් ශරීරකූඩුෙ පතේවෙනො වනේද? අනේන ඒක 
නිසා ‘යථා ඉෙං තථා එතං, යථා එතං තථා ඉෙං’ කවි්ෙ ආකාරයට 
බාහිරය පළිිබඳෙ ඒ කමටහන දියුණ ු කරලා තමාවගේ ශරීරයට 
ආවරෝපණය කරනේන. තමාවගේ ශරීරය පිළිබඳ හිතලා අනුනේවගේ ශරීරයට 
ආවරෝපණය කරලා වකායි ආකාරයට නමුතේ විදර්ශනාෙ කළුුගනේෙවගන 
තමයි වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ කියන මාර්ගඵල 
පරතිවව්දවයනේ යම්කිසි වකවනකේ උතුම් අරහතේඵල සාක්ෂාතේ කරගනේවනේ.  

අනේන ඒ විදියට ඒ දර්ශනයට - බුදුවකවනකේ ඉපදීවම් නියම 
පරතිඵලය ගනේවනේ අනේන එබඳු අෙසේථාෙකයි කියලා හිතාවගන වම් 
පිනේෙතුනුතේ අද ෙැන ිෙටිනා වපෝය දෙසක, වම් ෙසේ කාලය අෙසාන 
ෙන වම් ෙටිනා වපෝය දෙසක, වම් පිනේෙතුනේ වම් අෙසේථාවව් 
ධර්මශරෙණය කළා. වම් වමාවහාත තුළතේ වම් පිනේෙතුනේවගේ සිතේ තුළ අර 
ශරදේධාෙ, වීර්යය, සතිය, සමාිය, පරඥාෙ කියන නිෙනට උපකාර ෙන 
ධර්ම සුලු ෙශවයනේ වහෝ ෙැඩි දියුණු වෙනේන ඇති. 
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ඒවක ආනිශංස ෙශවයනේ, සාමානය ධර්ම ශරෙණානිශංස 
ෙශවයනේම වනාවෙයි, එබඳු ඒ මූලික ගුණධර්ම සිතේ තුළ ෙැඩීවමනේ වම් 
ජීවිතවයේදීම වම් කියාපු මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ සියලු සංසාර දුකිනේ 
අතමිදී උතුම් අමාමහ නිෙන සාක්ෂාතේ කරගනේන ශකේතිය බලය ලැවබ්ො! 
කියලා පරාර්ථනා කරගනේන ඕවන. ඒ ෙවගේම වම් ශාසනය තුළ වම් උතුම් 
නිර්ොණ ධර්මය තෙතේ වලෝකයාට වමවසේ වහලිවපවහලි කිරීමට ඉඩ 
සැලැසේවීම සඳහා වනාවයකුතේ විදිවයේ උපකරමශලීීෙ වම් අෙසේථාවව් 
කරියාකරන ශාසනාරකේෂක දිෙය බරහේම මණේඩලයටතේ වම් පිනේ අනුවමෝදනේ 
කරනේන ඕන. උනේෙහනේවසේලාවගේතේ ඒ තමනේ බලාවපාවරාතේතු වෙන 
ධර්ම පරාර්ථනා සමෘදේධ වව්ො. ඒ පාරමී ශකේතීනේ දියුණු වෙලා ඒ 
බලාවපාවරාතේතුෙ ූ තුනේතරා වබෝියකිනේ අරහවය, නිෙන සාක්ෂාතේ 
කරගනීො!  

එවසේම තමනේ නමිනේ නැසී මිය පරවලාෙ ගියාෙූ ඥාතීනේ ඇතළුු 
අවීිවයේ සිට අකනිටාෙ දකේොෙූ යම්තාකේ සතේව වකවනකේ ඇවතාතේ 
වම් ධර්මවදේශනාමය ධර්ම ශරෙණමය ආනිශංස අනුවමෝදනේ වීමට 
බලාවපාවරාතේතු වෙන හැමවදනාම වම් අනුවමෝදනේ වීම තුළිනේ තම 
තමනේවගේ බලාවපාවරාතේතු වෙන අනේදමිනේ සියලු සංසාර දුක වකළෙර 
කර උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ සැනවසතේො කියන ඒ පරාර්ථනාෙතේ ඇතිෙ 
වම් ගාථා කියලා පිනේ අනුවමෝදනේ කරනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 103) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

න අතතවහතු න පරස්සවහතු 
න පුතතමිවචඡ න ධනං න රටඨං 
න ඉවඡඡයය අධවමමන සමි් ි මතතවනා 
ස සීලො පඤඤො ධමමිවකා සියා’ති 

− ධම් මපද, පණ්ඩඩිත ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

වලෝකයා දියුණුවව් මාර්ග වසායනේවනේ සමෘදේියකේ 
බලාවපාවරාතේතුවෙනුයි. සමෘදේිමතේ අනාගතයකේ පිළිබඳ සභු සිහිනයකේ 
ඇතුෙයි දිො රෑ වනාතකා වෙවහවසනේවන. විවශේෂවයනේම වලෝක 
සම්මතයට අනෙු අලුතේ අෙුරැදේදකේ උදාවෙනවකාට වබාවහාම වදවනකේ 
වම් විදිවයේ ිනේතන ෙලට වයාම ුවෙනො. දැනේ අපි වම් අද මාතෘකා 
කරගතේතු ගාථාවෙනුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කරනේවනේ 
සමෘදේිය පිළිබඳ එකේතරා දර්ශනයකේ. වම් ගාථා ධර්මය බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ෙදාවළේ ධම්මික කියන නම ඇති වතරැනේෙහනේවසේ වකවනකේ 
පිළිබඳෙයි. ඒ කථාෙ වමවහමයි දැකේවෙනේවනේ සැෙැතේ නුෙර ොසය කළා 
ධම්මික කියන නමිනේ හැඳිනේවෙන උපාසක මහතේමවයකේ. ධම්මික කයින 
නම් ඇති උපාසකෙරැ හුඟකේ බුදේධ කාලවයේ හිටියා. දැනේ වම් ඒ විදිවයේ 
වකවනකේ ගැනයි කියවෙනේවනේ. 

ඒ උපාසක මහතේමා ඉතාමතේම ධාර්මිකෙ ‘ධවමමන සවමන’ 
කියන ආකාරයට විෂම චර්යාෙලේ අතහැරලා ධර්ම චරියා, සම චරියා 
කියන ආකාරයට ජීෙතේ ෙුණු පිනේෙවතකේ. ඒ විදියට ජීෙතේවෙන අතවරදි 
එකේ අෙසේථාෙකදි වනක්ඛම්ම අදහසේ වමෝරා යාම නිසා ගිහි වගය ගැන 
කළකිරීමකිනේ එකේ අෙසේථාෙක භාර්යාෙ සමග නිසේකලංකෙ කතා කරමිනේ 
ඉනේන අතර කිව්ො ‘මට පැවිදි වෙනේන හිවතනො’ කියලා. එතවකාට 
වම් භාර්යාෙ කිව්ො ‘මවගේ වම් කුවසේ සිටින දරැො උපදිනකලේ ටිකකේ 
ඉෙසනේන’ කියලා. ඉතිනේ වම් උපාසක මහතේමයා ඒ දරැො ඉපදිලා පයිනේ 
ඇවිදින කාලය දකේොම හිටියා ඇතේත ෙශවයනේ. ඒ කියනේවන කලේ දැම්මා 
තමනේවගේ පැවිදිවීමට අදහස. නැෙත ෙරකේ භාර්යාෙවගනේ ඇහෙුාම 
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භාර්යාෙ කිව්ො ‘වම් ළමයා ටිකකේ වලාකු වෙනකලේ ඉනේන’ කියලා. 
එතවකාට වම් ධම්මික උපාසක මහතේමයා කලේපනා කරනො මට 
වමයාවගනේ අෙසර ලැබුණතේ එකයි, වනාලැබුණතේ එකයි මං ගිහිනේ 
පැවිදි වෙනො කියලා. එතවකාට මව්පියනේවගනේවන අෙසරගනේන ඕන. 
ඒක නිසා වෙනේන ඇති, එවහම හිතලා අෙසරයකේ නැතුෙම ගිහිලේලා 
පැවිදි ෙුණා. පැවිදි වෙලා දැඩි වලස වීර්යය ෙඩලා භාෙනා කරලා යථා 
කාලවයේදී අරහවය ලබා ගතේතා. 

රහතේ වෙලා ඉෙරවෙලා ආවයතේ ආපසු සැෙැතේ නුෙරට ෙැඩම 
කළා වම් ධම්මික වතරැනේෙහනේවසේ තමනේවග වගදරට. ෙැඩම කවළේ ඒ 
භාර්යාෙටතේ දරැොටතේ පිහිට වෙනේන. එවහම ෙැඩමකරලා අර තමනේවගේ 
පුතරයාට ධර්මය වදේශනා කළා. සමහරවිට ඒ පුතරයා ඒ වෙනවකාට ටිකකේ 
වලාක ුළමවයකේ වෙනේන ඇති. ඉතිනේ ඒ ළමයාටතේ නිෙනේ අදහස දැඩිෙ 
ඇවිලේලා ඒ ළමයතේ ගිහිලේලා පැවිදි ෙුණා. පැවිදි වෙලා ෙැඩිකලේ 
වනාවගාසේම රහතේ ෙුණා. එතවකාට වම් වගදර ඉනේවන පැරණි භාර්යාෙ 
විතරයි. ධර්මවයේ ඒ ෙවගේ අයට සඳහනේ වෙනේවන ‘පුරාණ දුතීකා’ කියලා. 
පැරණි වදෙැනේනී. ඉතිනේ වම් වතරැනේෙහනේවසේවග පැරණි වදෙැනේනී 
වගදර ඉඳවගන කලේපනා කරනො යවමකේ සඳහානම් මම වම් ගිහි 
ජීවිවතේ හිටිවයේ, ඒ වදනේනම දැනේ පැවිදි වෙලා ඉෙරයි. මට වම් ජීවිතවයනේ 
දැනේ ඇති ෙැඩකේ නූ. මමතේ පැවිදි වෙනො කියලා ඒ තැනැතේතිතේ 
ගිහිලේලා පැවිදි වෙලා ෙැඩිකලේ වනාවගාසේම වීර්යය ෙඩලා රහතේ ෙණුා. 
අනේන පෙුලට ෙුණ වදේ.  

ඉතිනේ සංඝයාෙහනේවසේලා අතර කථාෙකේ ඇත ිෙුණා වම් ධම්මික 
උපාසක තැන තමනේ ධර්මවයේ පිහිටිය නිසා තමුනුතේ ඒ පැවිදි කිස 
සම්පූර්ණ කරවගන, ධර්මය ඒ ඉහළම මට්ටමට ලබාවගන තමනේවගේ 
දරැොටතේ භාර්යාෙටතේ පිහිට ෙුණා කියලා. එවහම සාකච්චඡා කරමිනේ 
ඉනේන අෙසේථාවව් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එතනට ෙැඩමකරලා ඇහුෙහම 
පුරැදු පරිදි ‘වමාකකේද මහවණනි කතා කරනේවනේ?’ කියලා, කාරණය 
පරකාශ කළාම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා එවහම තමයි මහවණනි, 
පණේඩිත පුදේගලයා තමා සඳහාෙතේ අනුනේ සඳහාෙතේ පුතරවයකෙුතේ 
ධනයෙතේ රටෙතේ පතනේවනේ නූ’ කිව්ො. අධර්මවයනේ තමනේවගේ 
සමෘදේියකේ බලාවපාවරාතේතු වෙනේවනේ නැත. අධර්ම මාර්ග ෙලිනේ 
තමනේවගේ සමෘදේිය ඇතකිරගනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනේවන නැත. 
අනේන එබඳු පුදේගලයා, එබඳු තැනැතේතා තමයි, ‘සසීලො’, සිලේෙනේත 
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වකවනකේ හැටියට සලකනේන පුලුෙනේ ෙනේවන. ‘පඤ්ඤ ඤො’, පරඥාෙනේත 
වකවනකේ හැටියට හඳුනේෙනේන පුලුෙනේ ෙනේවන. ‘ධමමිවකා’, ඒ ෙවගේම 
ධාර්මික හැටියට හඳුනේෙනේන පුලුෙනේ. ඉතිනේ ඔනේන ඕකයි ඒ ගාථාෙ.  

දැනේ බැලූ බැලේමටනම් අපට වපේනේවන ෙැඩි විසේතර නැතතේ වම් 
කියන කථාෙට අරමුණු ෙුණු තැනැතේතා ධම්මික උපාසක ගිහිෙතේ 
ධාර්මිකයි, පැවිදිෙතේ ධාර්මිකයි. ඒක අපි විසේතර කරවගන යන 
අෙසේථාවව් සමහරවිට වතේවර්වි. ඉතිනේ, වමාකද අපි ඉසේවසලේලා වම් 
ගිහිෙ ධාර්මිකෙ ජීෙතේෙන ආකාරය ගැන හිත වයාදලා බලමු. වම් 
පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ ඒො ගැන අහලාතේ තිවයනො. ගිහි ජීවිතවයේ 
ධාර්මිකෙ කටයුතු කිරීම සම්බනේධවයනේ කතා කරනවකාට අපි කෙුරැතේ 
දනේනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ වපාඩි රාහුල සාමවණේරයනේ 
ෙහනේවසේට මතකේ කළ මූලධර්මයම තමයි අපි කාටතේ බලපෙතේෙනේවනේ 
කුසලේ අකුසලේ පිළිබඳ. ඒක පළිිබඳ අෙවබෝධයකේ තිවබනේනට ඕන 
වකවනකුට. ඉතිනේ ඒ කසුලේ අකුසලේ ගැන වම් ධර්මවයේ විගරහ 
වකවරනේවනේ - ඒ දැකේවෙන මූලකි සිදේධානේතය මැදුම් පිළිවෙත අනුෙ 
ගිය එකකේ. ඒ කයිනේවනේ අකුසලය කියලා කියනේවනේ දූරදර්ශී ෙශවයනේ 
බැලුෙහම තමාවගේ පරිහානියටතේ වහේතු ෙන අනුනේවගේ පරිහානියටතේ 
වහේතු ෙන වදයකේ. ඒ ෙවගේම වදපක්ෂවයේම පරිහානියට වහේතු ෙන 
වදයකේ. කුසලය කියලා කයිනේවනේ තමනේවගේ පරිහානියටෙතේ අනුනේවගේ 
පරිහානියටෙතේ ඒ වදපක්ෂවයේම පරිහානියටෙතේ වහේතු වනාෙන එකකේ. 
ඒ විදියටයි වම් ධර්මවයේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කුසල අකසුල හැටියට 
විගරහ කරලා තිවයනේවනේ. ඕක ඇතුවළ තමයි වම් ධාර්මික ජීවිතය 
යනේවන.  

ඊළඟට දැනේ වම් පිනේෙතුනේ නිතර අහලා තිවයනො ඔය දියුණුෙ 
හා පිරිහීම ගැන කියනවකාට පරාභෙ සූතරය. ඒක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වදේශනා කරලා තිවයනේවනේ වදේෙතාවෙකුවගේ පරශේනයකට පිළිතුරැ 
ෙශවයනේ. ඒ වදේශනාෙ ආරම්භවයේදීම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා 
වකවනකුවගේ පිරිහීමතේ දියුණු වීමතේ පිළිබඳ මූලිකම කරැණු - එතන 
කියනේන පුලුෙනේ මූලධර්මය හැටියට, සිදේධානේතය කියනේනතේ පුලුෙනේ, 
මූලකි කාරණය. පළමුවෙනි ගාථාවෙනේම.  

සුවිජාවනා භෙං වහාත ි- සුවිජාවනා පරාභවො  
ධමමකාවමා භෙං වහාති - ධමම වදසසී පරාභවො 
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බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කියන හැටියට වකවනකුවගේ දියුණෙු 
කියන එක වබාවහාම වලේසියි වතේරැම්ගනේන. පිරිහීම කියන එක 
වබාවහාම වලේසයිි වතේරැම්ගනේන. ඒ කියනේවන දියුණෙුට වහේතෙුතේ 
පිරිහීමට වහේතුෙතේ වබාවහාම වලේසියි වතේරැම්ගනේන බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. වමාකකේද වහේතුෙ, ධමමකාවමා භෙං වහාති. 
ධර්මයට කැමති වකනා දියුණු වෙනො. ධමම වදසස ීපරාභවො. ධර්මයට 
දේවව්ෂ කරන වකනා පිරිවහනො. 

සාමානයවයනේ වම් පිනේෙතුනේට සැක ඇතිවෙනේනතේ පුලුෙනේ. 
නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේනම් එවහමයි වදේශනා කවළේ. එවහම 
වදේශනා කරලා ඊළඟට පරාභෙ සූතරය දිගිනේ දිගට තමනේවගේ වපෞදේගලික 
පරිහානියට හා සාමාජයීය ෙශවයනේ පරිහානියට වහේත ු ෙන කාරණා 
රාශියකේ පරකාශ කරලා තිවබනො. ඒො වම් අෙසේථාවව් අප ිදිගිනේ දිගට 
කියනො වනාවෙයි. තෙ ඊට ෙඩා වදේෙලේ වකටිවයනේ අරැතේ දකේෙනේන 
තිවයන නිසා. ඉතිනේ ඔය එක පැතේතකේ. පිරිහීමතේ දියුණුෙතේ ගැන 
කියනවකාට, වකවනකේ දියුණු වෙනේවනේ ධර්මයට කැමතිනම් තමයි. 
ධර්මයට කැමති වකනා නියම ආකාරවයනේම දියුණුෙ ලබනො. ධර්මයට 
දේවව්ෂ කරන තැනැතේතා වකායි අෙසේථාෙක හරි පරිහානියට පතේවෙනො. 
අපි කලිනේ සඳහනේ කළ ආකාරයට වම් ශාසනවයේ ධම්මික නමිනේ වලාක ු
උපාසකෙරැ ගණනකේ හිටියා. එබඳු එකේතරා උපාසක වකවනකේ, වම් 
උපාසක මහතේමයා වනවමයි, එකේතරා උපාසක මහතේමවයකේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ විමසෙුා, සංඝයාෙහනේවසේලා විසිනේ ගතයුතු 
නියම පිළිවෙතතේ ගිහියනේ විසිනේ ගතයුතු පිළිවෙතතේ. ඒකට කියනේවනේ 
ගිහි ෙත. ගිහ ිෙත පිළිබඳෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ පරශේන කළා. ඒක 
අපි දැනේ වමතනනදි එළියට ගනිමු. 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර ගිහ ිෙත, ගහටඨ ෙතත කියලා කයින 
ගිහියනේවගේ පරතිපතේතිය වමාකකේද කියන එකට දුනේනා පළිිතුරැ. 
ගිහියනේවගේ ජීෙන පරතිපතේතිවයේ පදනම පංචශීලය බෙ ඒ සූතරවයනේ වහලි 
වෙනො. පංචශීලයයි පදනම. ඒක ඉතාමතේම සවිසේතරෙ, සාමානයවයනේ 
අපි හිතනොට ෙඩා සවිසේතරෙ ඒ සූතරවයේ පරකාශ කරලා තිවබනො 
වමනේන වම් විදියට ගාථාෙකිනේ තවියනේවනේ. අදහස අපි පරකාශ කළහම 
පරමාණෙතේ කයිලා හිවතනො. පළමුවෙනි ශික්ෂා පදය ගතේවතාතේ සතකු 
වනාමරනේවනේය, වනාමරෙනේවනේය, මැරවීමට, ඝාතනයට අනුදැනේමකේද 
වනාකරනේවනේය. ඒ ෙවගේම සතේවයිනේ පිළිබඳෙ, සියලුම වලාකු කුඩා 
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සතේවයිනේට හිංසා කිරීවමනේ ෙැළවකනේවනේය. ඔය අදහස ඒ පළමුවෙනි 
ගාථාවෙනේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පළමුවෙනි ශික්ෂා පදය පිළිබඳෙ 
පරකාශ කරනො. ඒ විදියට වදවෙනි ශික්ෂා පදය පිළිබඳෙ දකේෙනො. එබඳු 
ඒ ගිහි පිනේෙතා, වම් ශාසනවයේ, සමාජවයේ ධර්මානුකූලෙ දියුණු වෙනේන 
බලාවපාවරාතේත ුවෙන පිනේෙතා තමනේට නුදුනේ වදයකේ ගනේවනතේ නූ, 
අපි සාමානයවයනේ වහාරකම කයිලා කියනේවන. වකාටිනේම කියවතාතේ 
වහාරකම් කරනේවනතේ නූ. කරෙනේවනතේ නූ. වසාරකම් කිරීමට අනුබල 
වදනේවනතේ නූ. ඒ වදවෙනි ශික්ෂා පදය. තුනේවෙනි ශික්ෂා පදය පිළිබඳෙ 
එවතනදි වකටිවයනේ සඳහනේ කරලා තිවයනේවන. ඒක වම් කෙරුැතේ 
දනේනො පරදාර වසේෙනය කියන අනේසතු බිරිනේදනේ කරා යාම. පරදාර 
වසේෙනවයනේ ෙළකිනේවනේය. දැනේ වපාවහාය අටසිලේ සමාදනේ වෙන 
අෙසේථාෙල බරහේමචරියාෙ රකිනො. ඒ නැති අෙසේථාෙලේ ෙල අර ගිහි 
ජීවිතවයේ සාමානයවයනේ අර කියාපු කාවමසුමිචඡාචාරා කියන ශකි්ෂා 
පදයට අදාලෙ පරදාර වසේෙනවයනේ ෙළකිනො.  

ඊළඟට වබාරැ කීම සම්බනේධවයනුතේ අර විදියටම පරකාශ 
වෙනො. ඒ මුසාෙකේ, වබාරැෙකේ, සභාෙකට ගියතේ පිරිසකේ මැදට ගියතේ 
තනි පුදේගලවයකු හා සාකච්චඡා කිරීවම්දීෙතේ මුසාෙකේ, වබාරැෙකේ 
කියනේවන නූ. කියෙනේවන නූ. වබාරැෙට අනුදැනේමකේ කරනේවන නූ. 
වබාරැ කීමට අනුදැනේමකේ කරනේවන නූ. ඊළඟට පසේවෙන ිශික්ෂා පදය 
පිළිබඳෙ. ඒවකදිතේ පරකාශ කරනේවන මතේ වෙන සේෙභාෙ කියලා එතන 
තිවයනේවන - වබාන වදයකේ වහෝ වව්ො, වෙන වදයකේ වහෝ වව්ො - මතේ 
වීමට උපකාර ෙන වදයකේ. තමා ගනේවනතේ නූ, අනුනේට ඒොගැනීමට 
සලසේෙනේවනතේ නූ. ඒ ෙවගේම ඒොට අනුබල වදනේවනතේ නූ.  

වමතන වහේතුෙ දකේෙනේවන මතේවීම නිසාය තමනුතේ පාපයට 
වපළවඹනේවන. පාප කර්ම කිරීමතේ අනිතේ අයතේ පාප කර්ම කරනේන 
වපාළඹෙනො. වකාටිනේම කියවතාතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එතන මතේ 
පැන හඳුනේෙනේවනේ තනිකරම ‘අපුඤ්ඤඤායතනයකේ’ හැටියට. 
අපුඤ්ඤඤායතනයකේ කියලා කියනේවනේ පව් නිෂේපාදනය කරන ආයතනයකේ. 
එවහම වතේරැම් ගතේතට කමකේ නූ. මතේපැන කියලා කියනේවනේ පව් 
නිෂේපාදනය කරන ආයතනයකේ. ඒක එවහම පිටිනේම ෙර්ජනය කරනේන 
කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. වකාටිනේම කෙරුැතේ 
දනේනොවනේ වදවලාෙම පිරිහීමට වහේතුෙන එකකේ. ඒ නිසා ඒකයි 
දකේෙනේවන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ‘උමමාදනං’. උනේමාදය, ඔලේමාදය, 
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පිසේසුෙ ඇතිකරෙන වදයකේ. ‘බාලතනතං’, වමෝඩයිනේ අදේදෙන වදයකේ. 
ඔය විදියට වනාවයකුතේ ෙචන ෙලිනේ මතේපැවනේ ආදීනෙ එතන දකේෙලා 
තිවයනො.  

ඔය ආකාරවයනේ යටතේ පිරිවසයිනේ අෙම මට්ටමිනේ ඔය 
පංචශීලයෙතේ රැකියයුතු වෙනො. ඊළඟට ඊට අමතරෙ ජීවිකාෙ පිළිබඳෙ 
වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවයනො. දැනේ වමවතනදිතේ අපි මිථයාආජීෙ 
කියලා දැකේෙූ ඒ අධාර්මික ජීවිතයට අදාල වදේෙලේ ෙලිනේ ෙැළවකනේනට 
ඕවන. මිච්චඡාආජීෙ කියලා සාමානයවයනේ කාරණා පහකේ දැකේවෙනො. 
ආයුධ වෙළඳාම, සතේවයිනේ වෙළඳාම් කිරීම කියන එක සාමානයවයනේ 
වතෝරනේවන ෙහලේ වෙළඳාම හැටියට. දාස බෙට හරි ෙහලේ බෙට හරි පණ 
ඇති සතුනේ විකිණීම, ඊළඟට මසට විකිණීම ගැන අමුතුවෙනේ කියනේනතේ 
වදයකේ නූ. ඊළඟට වෙනම දකේෙලා තිවයනො මාංස වෙළඳාම. කෙුරැ 
මැරැො වහෝ වව්ො මාංස වෙළඳාම නුසුදුසු වදයකේ හැටියට. වනාකළ 
යුතු වදයකේ හැටියට. ඊළඟට මතේපැනේ වෙළඳාම. විස, ෙස විස වෙළඳාම. 
වම් විදියට අධාර්මික කියලා පරකාශ කවළේ ඇතේත ෙශවයනේම තමා ගැන 
විතරකේ හිතනොනම් තමාවගේ ධනාතේමක ිනේතනයට අනුෙ තමාවගේ 
දියුණුෙ ගැන හිතනොනම් වම්ො තමයි කළ යුතේවතේ. අනිතේ කෙුරැ 
කිව්ෙතේ තමනේවගේ ඉලකේකය වකෝටිපතිවයකේ වෙනේනනම්, විවශේෂවයනේම 
වම් කාවලේ ඒොට ආධාර රජවයනුතේ සමහරවිට ලැවබ්වි. ඔනේන ඔය 
කියාප ුඅධාර්මික වෙළඳාම් කරම ෙලට තමය ිවයාමු වියයුතේවතේ, තමනේවගේ 
ඉලකේකය ඉටු කරගැනීමට. නමුතේ වමාන වහේතුෙකිනේ වහෝ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒො තහනම් කරනො. වමාකකේද වහේතුෙ?  

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට වම් අවපේ ජීවිතය පිළිබඳෙ වෙන කසිි 
වකවනකුට නැති තරම් දූරදර්ශී අෙවබෝධයකේ තිබුණා. අපි වම් මව්කසුිනේ 
එළියට ආෙයි කියලා වම්ක අම්මලාට තාතේතලාට අයිති වකවනකේ 
හැටියට අපි සාමානය සමාජවයේ හැටියට සැලකෙුතේ, දීර්ඝ කාලයකේ 
සංසාරවයේ අප ිවම් ඉපවදමිනේ මැවරමිනේ ආපු බෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො. නිකනේ ආවෙ නූ. වනාවයකුතේ විදිවයේ කර්ම රැසේ කළා. 
එතවකාට ඒොවයේ විපාකතේ විඳිනේන ලූසේති වෙලා යනේවන. එවහම 
ගමනකේ යන අතවර් තෙ තෙතේ පාප කර්ම කරවතාතේ වකායි අෙසේථාෙක 
හරි සමහරවිට දියුණුෙ ලැබුණටතේ පසේවස ඒො ගසාවගන යනො. 
වහෝදවගන යනො. ජල ගැලුම් ෙලට හරි, ගිනේනට හරි ඒො විනාශවෙලා 
යනො. එතවකාට අනේන අර ධනාතේමක ිනේතනය අනුෙ තමනේවගේ 
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ඉලකේකය සාර්ථක වෙනවකාටම ඊළඟට ධාතු හතර කුපිත වෙලා 
එකේවකා ඇතුළත ධාතු කුපිත වෙලා, වලඩ වරෝගිවයකේ වෙලා, පිතේ 
කිපිලා, වසම කිපිලා ඕො වෙලා ඒ කළ පාප කර්ම විපාක විනේදනය 
කරනේන වෙනො. ආහාර ටිකකේෙතේ ගනේන බැරි වෙනො වකාච්චචර හම්බ 
කලතේ. එවහම නැතේනම් බාහිර ධාතු හතර කිපිලා අර විදියට නියං සායං 
තුළිනේ ජල ගැලමී් තුළිනේ තෙතේ වනාවයකුතේ ආපදා තුළිනේ ගින ි භය 
ආදිවයනේ අර කියාපු, තබාගතේත ුධනයතේ ඒ පුදේගලයාතේ ගහවගන යනො. 
ඔනේන ඔය විදිවයේ තතේවයකේ තිවයන නිසයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර 
අධාර්මික වෙළඳාම්ෙලිනේ වෙනේවෙලා එයිනේ අනයෙ ූධාර්මික කරම ෙලට 
යනේන කියනේවන. ඒක තමනේවගේතේ අනුනේවගේතේ හිංසාෙට වහේතෙුන නිසයි 
දූරදර්ශී ෙශවයනේ බැලුෙහම. ඉතිනේ වමනේන වම් කාරණය ගැන හිතලාම 
තමයි දැනේ අපි දූරදර්ශී කියන ෙචනය පරකාශ කවළේ. 

ඒ අනුෙ කලේපනා කරලා බලනවකාට - වම් පිනේෙතුනේ අහලා 
ඇති බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ වලෝක දර්ශනය අනුෙ පුදේගලයිනේ තුනේ 
වදවනකේ ඉනේනො. කෙුද ඒ තුනේ වදනා? අනේධයා, ඒ කියනේවන කණා. 
ඇසේ වදක නැත ිතැනැතේතා. අනේධයා හැටියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
හඳුනේෙනේවන යම්කිසි වකවනකේ ඉනේනො එයාට වනාලැබූ ධනය වභෝග 
සම්පතේ ලබාගනේන ආකාරය දනේවනතේ නූ. ඒ ආර්ථික සිදේධානේත පළිිබඳ 
අෙවබෝධයකුතේ නූ. ඒ පැතේවත දකේෂ කමකුතේ නූ. ඒ ෙවගේම වහාඳ 
නරක, කුසලේ අකසුලේ, පව් පිනේ ඒො පිළිබඳ අෙවබෝධයකුතේ නූ. ඒ 
තැනැතේතා අනේධ පුදේගලයා. වමවලාෙ දියුණෙුකුතේ නූ. පරවලාෙ 
දියුණුෙකුතේ නූ. වදෙැනේනා එකැසේ කණා. ඒ කියනේවනේ ඒ 
තැනැතේතානම් අර කියාපු ආර්ථික මූල ධර්ම ආදිය ෙැටවහන, සමහරවිට 
උපාිධාරී මහා උගවතකේ. දියුණු වීවම් මාර්ග වලෝක සම්මතයට අනුෙ 
ඔකේවකාම හදාරලා ඒොවයේ සිදේධානේත අෙවබෝධ කරවගන ඒ අනුෙ 
ධර්මවයනේ වහෝ අධර්මවයනේ වහෝ අනිතේ අයෙ මරලා හරි, තරඟකාරී 
වලෝකයක ඊර්ෂයාවෙනේ, ඒ අය පරදේදාවගන තෙතේ අර කියාපු අධාර්මික 
ජීවිත අනුෙ දියුණෙු සලසා ගනේනො, ආර්ථික ෙශවයනේ. නමුතේ එක 
ඇහැකේ අනේධයි. එකැසේ කණයි. වහාඳ නරක පිළිබඳ හරි ෙැරදි පළිිබඳ, 
උසසේ පහතේ ධර්ම පිළිබඳ අෙවබෝධයකේ නූ බුදේධ ෙචනයට අනුෙ. අනේන 
එකැසේ කණා.  

ඊළඟට ඇසේ වදකකේ ඇත ි තැනැතේතා හඳුනේෙනේවනේ, ඒ 
තැනැතේතා ධාර්මිකෙ දහඩිය මහනේසිවයනේ, වහාරමැරකම් කූට උපකරම 
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ෙලිනේ වනවමයි, පහසු හැටියට වපේන කූට උපකරම ෙලිනේ වනවමයි, 
වබාවහාම දහඩිය මහනේසිවයනේ වෙවහස මහනේස ි වෙලා ධාර්මිකෙ 
ධනය රැසේ කරගනේනො. ඒොට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ, ඒ ඒ අෙසේථාෙල 
වනාවයකුතේ උපමා දකේෙලා තිවබනො. 

අපි වලෝකය දිහා වහාඳට බලනොනම් - සතේව වලෝකය ගැන 
- මී පැණි වකාච්චචර මිහිරිද? ඒක වලේසිවයනේද හැදුවෙ මී මැසේවසා? 
වබාවහාම වෙවහසකිනේ. හුඹහ වබාවහාම හයියයි. හැදුවෙ කෙුද 
ඉංජිවනේරැවොද? නූ අර වපාඩි සතා, වකාච්චචර උතේසාහයකේ දරලාද? 
දාඩිය ගලනො වපනුවන නැතතේ. ඉතිනේ අනේන ඒ විදියට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ඒ විදියට ධාර්මිකෙ සපයා උපයා ගතේතු ධනය, 
වෙවහස මහනේසි වෙලා දහඩිය මහනේසිවයනේ, මීපැණි ෙවගේ රසෙතේ. 
හුඹහකේ ෙවගේ සේථාෙරයි. ඉතිනේ ඔනේන ඔය විදියට ආර්ථික ෙශවයනේ ඒ 
තැනැතේතා ධර්මානුකූලෙ වලෝකවයේ දියුණුෙට පතේවෙනේන, ඉකේමනේ 
දියුණුෙකේ වනාෙුණතේ වහමි වහමිහිට වනානැවසන දියුණුෙකේ 
ඇතිකරගනේන සමතේ. ඒ ෙවගේම ඒ ලබාගතේත ු ධනය වගාඩගහවගන 
ඉනේනො වනවෙයි තමනේට සංසාරවයේ තෙ ඈතට යනේන තිවයන බෙ 
දැනවගන ඊට ෙඩා ෙටින වදයකේ තිවයන බෙ දැනවගන ඒො දාන මානාදී 
කටයුතු, පිනේ දහම්ෙල වයවදමිනේ, යථා පරිදි ඒො පරිහරණය කරනො, 
ධර්මානුකූලෙ පරවලාෙටතේ උපකාර ෙන හැටියට. 

අපි දනේනො ආහාරය අපට අෙශයයි. අෙශයයි විතරකේ වනවෙයි 
අතයෙශයයි කියලතේ කියනේන පලුුෙනේ. ආහාරය නැතුෙ ජීෙතේවෙනේන 
බූවන. නමුතේ කෙුද ආහාරය සඳහා ජීෙතේවෙනේවන? ආහාරය සඳහා 
ජීෙතේවෙන එක නිහීන කමකේ. වම් ගිහ ි පිනේෙතුනේ එකේවකවනකුටෙතේ 
ධනය නැතුෙම ජීෙතේවෙනේන පලුුෙනේද? දුපේපතේ වෙලා ජීෙතේවෙනේන 
පුලුෙනේද? බූ. ධනය අෙශයයි. නානා විධ පරශේන ගැටළු තිවබනො. ඒොට 
ධනය අෙශයයි. ළමා ලපටිනේට උගනේෙනේන ඕන, වගදර වදාරෙලේ හදනේන 
ඕන. තෙ වකාවතකුතේ ෙැඩ තිවයනොද? ධනය අෙශයයි. නමුතේ 
ජීෙතේවෙනේවන ධනය සඳහාද? ධනය පරමාර්ථය වියයුතුද? නැහැ. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ තෙතේ වනාවයකුතේ සූතරෙල ගිහියනේට අදාල වදේෙලේ 
පරකාශ කරලා තිවයනො වම් වකටි කාලය තුළ ඔකේවකාම කයිනො 
වනාවෙයි. සාමානය ෙශවයනේ මතකේ කළහම වම් පිනේෙතුනේට ෙණුතේ  
අහ බලාගනේන වකාවතකුතේ ඉඩ තිවයනො. 
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එකේ අෙසේථාෙක, ගිහ ි පිනේෙවතකුවගේ ජීවිතය - උභයාර්ථ 
සාධනය ඒ කියනේවනේ වමවලාෙතේ පරවලාෙතේ වදකම හදාගනේනා 
ආකාරය දීඝජානු කයින වකෝලිය පුතරයාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කර ෙදාළා වබාවහාම දිගට. අප ි එයිනේ කීපයතේ සැවකවිනේ විතරකේ 
ගතේවතාතේ වමවලාෙ දියුණුෙ සඳහා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා, 
වකවනකුවගේ වමවලාෙ දියුණෙු ෙශවයනේ ‘උටඨාන සෙපදා, ආරක්ඛ 
සෙපදා, ක්ල්යාණ මිතතතා, සෙ ජීවිතා’ කියලා පරතිපතේති හතරකේ. අර 
කියාපු උටඨාන සමපදා, කියනේවනේ උටඨාන වීර්යවයනේ යුකේතෙ දහඩිය 
මහනේසිවයනේ කටයුතු කරලා ධනය ලබාගැනීවම් ශකේතියය.ි ආරකඛ 
සමපදා කියනේවනේ ඒ ලබාගතේතු ධනය කාබාසිනියා කරනේවන නැතුෙ 
වහාරැනේට සතුරනේට ඒො අතේවෙන ආකාරයට ෙැරදි විදියට ඒො විනාශ 
වෙලා යන ආකාරයට නැතුෙ ආරක්ෂා වයාදාගනේනො. ධාර්මික ආරක්ෂාෙ 
වයාදනො. අධාර්මික වනවෙයි, ධාර්මික ආරක්ෂාෙ. ඊළඟට කලයාණ 
මිතතතා. පාප මිතරයනේ තුළිනේ ඒ ධනය විනාශ කරනේන වෙන බෙ 
කෙුරැතේ අහලා තිවයනො. මතේපැනට පරදාර කර්ම ආදියට දුරාචාරයට 
වයාමුෙුණ වකවනකේ යාලු කරගතේවතාතේ අර ධනය දෙසිනේ වදවකනේ 
විනාශ වෙලා යනො. ඒක නසිා කලයාණ මිතතතා, ඇතේත ෙශවයනේ 
වකවනකුවගේ කායික සහනය පමණකේ වනවමයි මානසික සහනයටතේ, 
මානසික ගැටළුෙලටතේ, අත මාරැෙට පමණකේ වනවෙයි හිත මාරැෙටතේ 
උපකාර වෙනේන පුලුෙනේ කලයාණමිතරයිනේ ළඟට කිට්ට ුවෙලා ඒ අය 
ඇසුරැ කිරීවමනේ. ඒකතේ සම්පතේතයිකේ.  

සම ජීවිතා කියන එක තුළ තිවයනේවනේ වම් ධනය ඔකේවකාම 
වගාඩ ගහවගන ඉතාමතේම මසුරැ අනේදමිනේ ජීෙතේවෙලා, අතීතවයේ මසුරැ 
සිටාණනේ ෙවගේ, ආහාර පානෙතේ වනාවගන ධනය ගැන හිත හතිා 
වලාකුෙට ආඩම්බරයට ඉඳලා ඒොතේ අතහැරලා මැරිලා යනේවන නැතුෙ, 
ජීවිවතේ අය ෙැය පිළිබඳ යම්කසිි සමතාෙයකිනේ ජීෙතේවීමයි එතැන 
දකේෙනේවන. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ තරාදියකිනේ අය ෙැය කිරා බලලා 
ෙවගේ, අයට ෙැඩිය ෙැය යනේවන නැතුෙ, ෙැය පමණට ෙැඩිය ඉහළට 
යනේවනතේ නැතුෙ පරිවභෝග කිරීමයි. ඒෙවගේම නිකනේ එකතුකරවගන 
කාටෙතේ පරවයෝජන නැතුෙ තිවබන ධනය යක්ෂයිනේට අයිත ිවිළකේ ෙවගයි 
කියලා කියනො. කාටෙතේ ඒවකනේ පරවයෝජනයකුතේ නූ. ඒක ඔවහේ 
සමහරවිට නිදනේ කරපු තැන එවහමම විනාශ වෙලා යනො, දරැෙනේටතේ 
නූ, වෙන අයටතේ නූ. එවහම නැතුෙ සමජීවිතාෙ කියනේවන යම්කිසි 
පරමාණයකේ කරමානකුූලෙ එදිවනදා තමනේ පරිවභෝගයට ගනේනො, එකේවකා 
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තමනේවගේ අනිතේ හිතෙතුනේට උපකාර ෙශවයනේ ඒ කටයුතු කරනො. 
කළයුතු යුතුකම්. ඉතිරි පහදු කරනේන ඕන ටික ඉතිරි කරනො. පිනේ දහම් 
සඳහා වයාදනො. නමුතේ සමීානේතික ෙශවයනේ වම්ො වගාඩ ගහවගන 
එයිනේ උදේදාමයට පතේවෙනේවන නූ මහාවකෝටිපතිවයකේ කියලා. අය ෙැය 
අතර විෂමතාෙකේ නැතිකරන එකයි එතන කියනේවන. සීමාෙ ඉකේමෙලා 
වියදම් කිරීමකේ වනාවෙයි. ඒ පිළිබඳෙ අෙවබෝධ කරගැනීම. ඔය 
පරතිපතේති හතර වමවලාෙ දියුණෙුට වහේතුවෙන හැටියට දැකේෙුො.  

ඊළඟට පරවලාෙකේ පළිිබඳෙ විවශේෂවයනේම දකේෙලා තිවයනො. 
පරවලාෙ පිළිබඳ කාරණා වලස දැකේවෙනේවනේ ශ්රේධා සම්පදාව, ශ්ීල් 
සම්පදාව, චාග සම්පදාව, පඤ්ඤා සම්පදාව. වම්ො අතිනේ අලේලනේන පුලුෙනේ 
වදේෙලේ වනවෙයි. වපට්ටගම් ෙල දාගනේන පුලුෙනේ වදේෙලේ වනවෙයි. 
හදෙවතේ තැනේපතේ කරගනේන පලුුෙනේ වදේෙලේ. ශරදේධා සම්පතේතිය. ඒ 
කියනේවන ශරදේධා සම්පතේතිය ගැන තෙ දුරටතේ සුදුසු අෙසේථාෙලේෙල විගරහ 
කරනො කෙුරැතේ දනේනො ශරදේධාෙ කියලා කියනේවනේ තුනුරැෙනේ 
වකවරහි ශරදේධාෙ. එවහම නැතේනම් විවශේෂවයනේම තථාගතයනේවගේ 
සම්වබෝිය පිළිබඳ අප ඇතිකරගනේන ශරදේධාෙ තුළිනේ වතරැෙනේ වකවරහි 
ශරදේධාෙ ඇතිකරගැනීම. ඒක සම්පතේතියකේ.  

ඊළඟට ඒ ෙවගේම ශලී සම්පතේතිය. දැනේ වම් පිනේෙතුනුතේ 
පුරනේවන ඒ ශීල සම්පතේතියයි. ශීලය සම්පතේතියකේ. කෙුරැතේ දනේනො 
ඒක. නිරෙදයතා සුඛය, සැපය ලබා වදන සම්පතේතිය. ඒ ෙවගේම චාග 
සම්පතේතිය. අතහැරීම නැතේනම් පරිතයාගශීලීවය. ඒකතේ වලාකු 
සම්පතේතියකේ. ඊළඟට පඤ්ඤඤා සම්පතේතිය. ධර්මවයේ දැකේවෙන ආකාරයට 
ගැඹුරිනේ කලේපනා කරලා බැලුවොතේ පරඥාෙ කයින එක හඳුනේෙනේවනේ 
විදර්ශනාතේමක ෙශවයනේ වම් ජීවිතයතේ වලෝකයතේ පළිිබඳ යථා තතේවය 
විෙරණය කරගැනීම, වතේරැම්ගැනීම. උදයත්ථගාමිණි පඤ්ඤඤා නමිනේ 
හඳුනේෙනේවන ගැඹුරැ අනේදමිනේ ඇතිවීම් නැතිවීම් සේෙභාෙය විනිවිද 
දකේනාසුලු පරඥාෙයි. ඒ පරඥාෙ තුළිනේ - වමාකද ඒක සම්පතේතියකේ 
වෙනේවන ඒ වහේතුවෙනේ තමයි සයිලුම සංසාර දුක වකළෙර කරගනේන 
පුලුෙනේ වෙනේවන. ඒක පඤ්ඤඤා සමපදා කියලා ඒ විදියට එතන විගරහ 
කරලා තිවයනො.  

ගිහි පිනේෙතාට අයිති නියම ධනය ෙශවයනේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො ආර්ය ධන හතකේ. කලිනේ කියප ුඒොතේ 
ඒොට අයිතියි. ‘ශ්රේධා, ශ්ීල්, හිරි, ඔත්තප්ප, සුත, චාග, පඤ්ඤා’ කියලා 
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ඔය විදියට හතකේ දකේෙනො ආර්ය ධන හැටියට. සපේත ආර්ය ධන කියලා 
කියනො ඔය හත. අනේන ගිහියනේට අයිති නියම ධනය. ධනාතේමක 
ිනේතයකේ තිවයනොනම් ඔනේන තවියනො ආර්ය ධනාතේමක ිනේතනය. 
ඕකයි ඉලකේක කරගනේන ඕන. ඒො ෙරදිනේවන නූ. හරි මාර්ගවයේ 
යනේවන. ඉතිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ ආකාරයට 
පිළිපදිනොනම් එතනදී ශරදේධා සම්පනේනෙ - අපි වකටිවයනේ නමුතේ ඒක 
විගරහ කරලා බලමු. ශරදේධාෙ අර කලිනේ පරකාශ කළ ආකාරයට. 
තථාගතයනේෙහනේවසේවගේ සම්වබෝිය විශේොස කිරීමය ි මූලිකෙ 
දැකේවෙනේවන. ඒ තුළිනේ අප ි ඒ ධර්මය වකවරහිතේ විශේොස කරනො. 
ශරදේධාෙ ඇතකිරගනේනො. ඒ ධර්මය අනුෙ පිළිපදින සංඝයාෙහනේවසේලා 
වකවරහිතේ ශරදේධාෙ ඇතිවෙනො. ඒ විදියට අපි සාමානයවයනේ පරකාශ 
කරන ශරදේධාෙ තුනුරැෙනේ ගැන ශරදේධාෙයි.  තුනුරැෙනේ කියලා අපි 
පාවිච්චි කරනොවනේ කෙුරැතේ. එතවකාට හදෙවතේ තුනුරැෙනේ තැනේපතේ 
කරගතේතහම ඒ පුදේගලයා තුළ ඇතිවෙන වෙනස කලේපනා කරලා 
බලනේන. ශරදේධා ඇති පුදේගලයාතේ නැති පුදේගලයාතේ අතර වෙනස. ශරදේධාෙ 
ඇති පුදේගලයාවගේ හදෙවතේ තැනේපතේ ෙුණු ඒ රතේන තුන නිසා ඒ 
පුදේගලයා බාහිර තිවබන වදේෙලේ පිළිබඳෙ ඒ තරම්ම වලාකුෙට ගනේවන 
නූ. 

ෙටිනා වදේ අභයනේතර, ආධයාතේමික ගුණධර්ම බෙ දනේනො. 
එපමණකේ වනාවෙයි ශරදේධා ධනය හරියට හිවතේ තැනේපතේ ෙුණු 
අෙසේථාවව් නැතේනම් ඒ ආර්ය ධනය තැනේපතේ ෙුණු අෙසේථාවව් ඉඳලා 
ඒ තැනැතේතාවගේ සිතිවිලි ෙල ෙටිනාකම ෙැඩිවෙනො, අගය 
ෙැඩිවෙනො. ෙචනෙල ෙටිනාකම ෙැඩිවෙනො. කරියාෙල ෙටිනාකම 
ෙැඩිවෙනො. දැනේ වනෝට්ටුෙක අගය ෙැඩිවෙන හැටි වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනොවන ආර්ථික මූල ධර්ම අනුෙ. ඒ තැනේපතේ කරපු රතේතරනේ වහෝ 
මැණිකේෙල අගය අනුෙයි වම් වනෝට්ටුෙල ෙටිනාකම තිවයනේවන. 
එතවකාට ශරදේධා ධනය නැති හදෙතේ තුළිනේ බිහිවෙනේවන අනේන අර 
විදිවයේ නිසරැ, අගයකේ නැති සිතමු් පැතුම්, ෙචන, කරියා, කරියාදාමයනේ. 
නමුතේ ශරදේධාෙනේත වකනා තුළිනේ උතුම් ෙටිනා වදේෙලේ පිටවෙනො. ඒකයි 
ශරදේධාෙ ධනයකේ වෙනේවන. ඊළඟට ශරදේධාෙ පිහිට කරවගන තමයි 
වකවනකේ ශීලාදී ගුණධර්ම රකිනේවනේ. ශරදේධාෙ නැති වකවනකුට බූ වම් 
ශීල ආදී ගුණධර්ම රකිනේන. 
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ශීලය කියලා කියනේවන වමාකකේද? කය ෙචනය හිකේමොගැනීම. 
කය, ෙචනය හිකේමො වනාගතේවතාතේ වමාකකේද වෙනේවන? බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට වපවනන හැටියටනම් අර අම්මා වකවනකුට වගදර ඉනේන 
දරැො හිකේමොගනේන, අර පුංි කාවලේ දඟකාර අෙදිවයේ, නයි පසේවස 
දුෙන කාවල, තරැණයිනේ පසේවස දුෙන කාවල, වකාච්චචර අමාරැද 
දරැවෙකේ හිකේමෙනේන. ගිනේන ලසේසනයි, ලිවපේ තිවයන ගිනේන. ඕක 
අලේලනේන දුෙනො. සර්පවයෝ පසේවස දුෙනො. ඉතිනේ වමාකද අර? කය, 
ෙචනය හිකේමොගනේන දනේවන නූ ඒ මූල ධර්ම. ඒ ෙවගේ තමයි ශලීය 
පිළිබඳ සැලකලිේලකේ නැති පුදේගලයා අනේන අර තමාවග පරිහානියට 
වහේතු ෙන දුෂේචරිතෙල වයදිලා ධනයතේ විනාශ කරනො, තමුනුතේ විනාශ 
වෙනො. ඒකයි ශීලය ධනයකේ ෙනේවන. ඊළඟට ඒ ශීලය තහෙුරැ 
කරගැනීමට උපකාර ෙන, රැකගැනීමට උපකාර ෙන ධර්මතාෙනේ හිරි 
ඔතේතපේප නමිනේ ඒ දකේෙන කාරණා ටික එකට සම්බනේධ කරලා 
දකේෙනො. හිරි ඔතපේ කියලා සමාජවයේ ෙයෙහාර වෙනේවන පෙට 
ලැේජාෙ. සාමානය වලෝකවයේ ලැේජාෙ කියන එකට ෙඩා ගැඹුරැ 
අදහසකේ වමතන තිවයනේවනේ, පව් කිරීමට, අකසුලේ කිරීමට හිත 
වනානැවමන ගතිය. හැකිවලන ගතිය. ඒක ශකේතියකේ. දැනේනම් ඒක 
හපනේකමකේ. දැනේනම් හපනේකමකේ හැටියටයි සමාජවයේ දැකේවෙනේවන 
ලැේජාෙකේ නැති වකනා. නමුතේ අර බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැකේෙ ූඒ පාප 
කර්ම ආදියට හිත ඇකිවලන සේෙභාෙය තමනේට ශකේතියකේ ආරක්ෂාෙකේ. 
හිරි කියනේවනේ ඒකයි. හිරිකිතයකේ කියලා අප ිහිතාගමු. පාප කර්ම පළිිබඳ 
හිරිකිතයකේ ෙවගේ ඇතකිර ගනේනො. ඊළඟට ඔතේතපේප කියනේවනේ පව් 
පිළිබඳ භයකේ ඇතිකරගනේනො. අර ගිනේන ගැන, යම් අෙසේථාෙක 
පිළිසේසුනානම් අර දරැො ඊට පසේවස අලේලනේවන නැතුො ෙවගේ 
පුළුසේසගතේවත නැතුෙතේ දනේනො බුදේධ ෙචනය අනුෙ වම්ො ඔසේවසේ 
ගිවයාතේ අපි පළිිසේවසනො කියලා. බුදේධ ෙචනය ගැන ශරදේධාෙ තිවයන 
නිසා. 

ඔතේතපේපය භයයි. පව් කරනේවන නූ. එතවකාට පෙට ලැේජාෙ 
සහ භය, ඒක නසිා තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වලෝක පාලක ධර්ම 
කියලා කියනේවන. වලෝකය පාලනය කරනේවනේ අප ිහිතනො වපාලිසයියි 
යුධ හමුදාෙයි කයිලා. ඒ වබාවහාම සීමිතාර්ථයකිනේ. ඒවගාලේවලාෙතේ 
පාලනය කරගනේන බැරි අය අනිතේ අය පාලනය කරනේවන. නමුතේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සනාතන ෙශවයනේ වලෝක පාලක ධර්ම කියනේවනේ 
ඔය වදකයි. ඒක සේවව්ච්චඡාවෙනේ තමනේම තමා තුළම ඇතිකරගතේතානම් 
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වපාලිසේ යුධ හමුදා ඕන නූ. අතීතවයේ වබෞදේධයිනේ පිළිබඳෙ - ඈත 
අතීතවයේ පමණකේ වනාවෙයි - ඒ කතනේදර වම් පිනේෙතුනේ අහලා 
තිවයනොවන අතීත රජ කාවලේ. ඒ සමහරවිට අර ෙධ හිංසා තිෙුණ 
නිසා. නමුතේ ඒක සිංහලයා තුළට වකායි තරම්ම කාෙැදුණාද කයිවතාතේ 
මූත යුගවයේ වම් විවදේශීය ආිපතයය තිවයන කාලෙල පො විවදේශිකයනේ 
පො පුදුම වෙන අනේදමට ඒ ශික්ෂා ගරැවය, විනය ගරැවය තබිුණ 
බෙට වනාවයකුතේ පරෙෘතේත ිසඳහනේ වෙනො. ඒකට වහේතුෙ අනේන අර 
අතීතවයේ ඉඳලා පුරැදු කරවගන ආපු හිරි ඔතපේ කියන ඒ ගුණ. ඒක නසිා 
ඒ වලෝක පාලක ධර්ම කියලා කියනේවනේ ඒොයි. ඒොතේ ධන. එතවකාට 
ඊළඟට තිවයනො සුත ධනය කියලා. ඒ කියනේවනේ ධර්මඥානය. 

ඒ ගැන අපි වබාවහෝ අෙසේථාෙලේ ෙල පරකාශ කරලා තිවයනො. 
දීර්ඝ පාඨයකිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් සුත කියන ෙචනය 
වතෝරනේවන. ඒ කාවල වබාවහෝවිට අසලා, ඇස ූ පිරැ තැනේ කයිලා 
කියනේවන. අහලයි ධර්මය දැනගතේවත. දැනට වපාත පත වකාවතකුතේ 
තිවයනො. නමුතේ විවශේෂවයනේ ඇසීම තුළිනේ ඇතිකරගනේන ධර්ම 
ඥානයයි. ඒකතේ තමනේට ශකේතියකේ ධනයකේ. ඒක ශකේතියකේ වෙනේවනේ - 
ඒ පාඨය දිගට තිවයනො ‘සුතා, ධතා, ෙචසා පරිිතා’ ඔය විදියට. ඒක 
අහලා දරාවගන ොවචෝදේගත කරලා කට පාඩම් කරවගන ඒ ගැන හතිලා 
හුඟකේ දුරට කලේපනා කරලා එයිනේ යමකේ අරවගන. ඒ ෙවගේම ඊළඟට 
තෙතේ දකේෙනො බහුශරැත, වබාවහාම ඇසු පිරූ තැනේ ඇති. හුඟකේ වදේෙලේ 
ධර්මය පිළිබඳෙ ගැඹුරිනේ දනේනො.  

ඒ ෙවගේම ‘ශරැත ධවරා’ - ඒ දැනගතේතු වදේ තමනේ දරාවගන 
ඉනේනො. යනේතරෙල වනවෙයි. වමාකකේහරි පරශේනයකේ ඇහුෙහම අනේන 
යනේතවර්නම් ඒක තිවයනො. ඒක මට දැනේ උතේතර වදනේන බූ, යනේතරවයේ 
තිවයනො. එවහම නැතේනම් වගදර මහවපාතකේ තිවයනො ඒක ගිහලිේලා 
බලනේන ඕන. ඒ විදියට කියන තතේවයකේනම් අර කියාප ු සුත ධනය 
හරියට නූ ඒ පුදේගලයා තුළ. එතවකාට අර සුතධ වරා, ‘සුතසනනිචවයා’, 
ඇවිදින පුසේතකාලයකේ ෙවගේ. ඉතිනේ අනේන ඒ ෙවගේ ඒ බහුශරැත භාෙය 
වකවනකුට ධනයකේ. අනිතේ අය වසායනේ යනේන ඕවන නූ. 
මහාපණේඩිතයිනේ වසායනේ යනේන ඕවන නූ පරශේනයකේ ආෙහම. ධර්මය 
තුළිනේ තමාට පිළිතුරැ වසායාගනේන පුලුෙනේ. ධර්මානුකූල පිළිතුරකේ. ඒ 
අෙවබෝධය බුදේධ ෙචනය අනුෙ තමනේට වම් අෙසේථාවව් වම්කයි කළ 
යුතේවත. වම්කයි වනාකළ යුතේවත. අනේන ඒ බහුශරැත බෙ එතන ධනයකේ 
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වෙනො. ඉතුරැෙකේ වෙනො. ඊළඟට කියවෙනේවන ඒ බහුශරැත බවව්ම 
පරතිඵලය තමයි. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වමාකකේද වම් කියනේවන? මුල 
ඉඳලා අගටම කියනේවනේ අතහැරීම පිළිබඳ කතනේදරයකේ. උනේෙහනේවසේ 
පරකාශකරනො වම් මුලුමහතේ සංසාරවයේ අපි රඳොවගන ඉනේවනේ 
තණේහාෙ, උපාදානය, අලේලාගැනමී්. ඒක නිසා අතහැරීම. එතවකාට 
තයාගය. ඒකතේ සාමානය ෙචනවයනේ හඳුනේෙනේවනේ ගිහි ජීවිතයට අදාලෙ. 
ඒක දීර්ඝ පාඨයකිනේ හඳුනේෙනො. ගිහි ජීවිතය ෙුණතේ ගතකරන පිනේෙතා 
පහෙූ මසුරැ මළ ඇත ිසිතකිනේ ගිහි වගයි ොසය කරනො. ඒ කියනේවනේ 
මසුරැ මළ ඉෙතේ කරලා. මසුරැ මළ කියන ෙචනය පො හුඟකේ කලේපනා 
කළයුතු ෙචනයකේ. 

වම් පිනේෙතුනේ දනේනො ඔය වලෝහ භාණේඩ ආදිය තිවයන තැනක 
කලිනේ කලට ඒක සුදේද කවළේ නැතේනම් එවහම පිටිනේම මළකඩ 
වගාඩකේවන. ඒ ෙවගේ තමය ිමිල මුදලේ ආදිය රැසේවෙන තැනතේ. එතනතේ 
මසුරැ මළ තිවයනො. ඒක නිසා තමයි සමාජවයේ ඔය සමහරවිට මසුරැ 
වකනාට සමහරවිට මළකඩයා කියලතේ කියනේවන. ඒ තරමටම අර 
මසුරැකම භයානක වදයකේ. ඉතිනේ ඒ මසුරැ මළ ඉෙතේ කරලා, ඉෙතේෙූ 
සිතකිනේ ජීෙතේ වීම. ඊළඟට තෙතේ සඳහනේ වෙනො අතහැරීම. අතහැරීවම් 
ෙටිනාකම වතේරැම්ගැනීම. පරිතයාගශීලීෙ වදනේන ලූසේති කරගතේතු 
අතේඇතිෙ, අතහැරීම තුළිනේ විවනෝදයකේ පො, සතුටකේ පො ලබලා, මම 
වම්ක වකවනකුට දුනේනා කියලා ඒක තුළිනේ පසුතැවිලේලකේ නැතුෙ, 
අයිවයෝ මට වම්ක නැතිෙුණා කියලා හිතනේවන නැතුෙ, වකාච්චචර 
වහාඳද මං වම් මවගේ තණේහාෙ අතහැරලා වම්ක දුනේනා කියලා සතුටු 
වෙනේන පුලුෙනේ. අතහැරීවමනේ සතුටු වෙනේන පුලුෙනේ. ඊළඟට ඒ ෙවගේම 
‘යාචමයාමගෝ’ කියලා ෙචනයකේ තිවයනො. ඒ කියනේවනේ යාචකයිනේට 
බය නැතුෙ ඒ තැනැතේතාට කිට්ටු වෙනේන පුලුෙනේ බෙ. වදන 
තැනැතේවතකේ බෙ, පරිතයාගශීලී වකවනකේ බෙ දනේන නිසා. 

ඊළඟට ‘දාන සංවිභාගරමතා’ කියලා ෙචනයකේ කියනො. දනේ 
වබදා දීම පිළිබඳ වබාවහාම ඇලේමකිනේ කරනො අනිතේ අයට වබදා වදන 
ගතියකේ තිවයනො. අනේන ඒ පරිතයාග, තයාග ගුණය ෙැවඩනේවන ඒක 
තුළිනේ. ඒ අතහැරීවම් තිවයන ආනිශංස වම් පිනේෙතුනේට කලේපනා කරලා 
බලනවකාට ඇතේත ෙශවයනේම දානවයේ ආනිශංස වකාවතකුතේ අහලා 
තිවයනො. අතහැරීම ආනිශංසයකේ වෙනේවන වකාවහාමද කියන එක 
ටිකකේ සමහරවිට පරශේනයකේ වෙනේන පුලුෙනේ. දානය කියනේවන අර පිට 
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පැතේවතනේ වපේන එක, දීම. ඒ දීම කරනේන පුලුෙනේ අතහරිනේවන නැතුෙ. 
හිතිනේ අලේලවගන යවමකුට වදනේන පුලුෙනේ. දැනේ බඩු වෙළඳාම් 
ගනුවදනුෙල එවහමවන වකවරනේවන. ඉතිනේ ඒකට හරියනේන එකේවකා 
මුදලකේ වදනේන ඕන. හිවතනේ අලේලවගනයි වදනේවන. එවහම නැතුෙ අර 
සම්පූර්ණවයනේම හිවතනේ අතහැරලා වදනේන පුලුෙනේ ශකේතිය 
ඇතිකරගැනීමයි චාග කියලා කියනේවනේ. ඒ ශකේතිය තමනේට උපකාර 
වෙනො යම් අෙසේථාෙක තමනේ බැහැර වෙලා ඉනේදැදේදි ඔනේන ආරංිය 
එනො ඔනේන වගේ ගිනිගතේතා. එවහම නැතේනම් මවගේ මුදලේ තැනේපතේ 
කරලා තිබුණ බැංකුෙ කඩාෙැටුනා. මවගේ වගේ වදාර ඉඩ කඩම් එවහම 
නැතේනම් මවගේ ෙතුපිටි ඔකේවකාම ජන සනේතක ෙුණා. එවහම නැතේනම් 
රාජ සනේතක ෙුණා. ඒ තැනැතේතාට ඒ ආරංිය අහනවකාටම එකේවකා 
විසංඥ වෙලා ෙැවටනො. හදෙත කම්පා වෙලා එවහමම මැරිලා යනො. 
වමාකකේද අර ධනවයනේ ඇති ෙැවඩ්? අනේන අර චාග ගුණය දියුණු 
කරලා නැතේනම් ඒ තැනැතේතාට ඒක විඳදරාගනේන බූ. හිත හදාගනේන 
බූ. 

ඒ ෙවගේම තමය ිවම් පිනේෙතුනේට ඒකට නිදර්ශන වකාවතකුතේ 
ලැවබනේන ඇති. තමනේවග ජීවිතයතේ වමවතකේ අලේලවගන හිටි ධනයතේ 
ඒ වදවකනේ වමාකකේද රැකගනේවන කියන තීරණය වකවරන අෙසේථාෙලේ 
එනො. ඔය මහාගිනි ජාලාෙලේ ඇතිවෙන තැන, ජල ගැලුම්, මුහුදු ගැලුම් 
ආදිය එන අෙසේථාෙල වමවතකේ අලේලවගන හිටිය ඒො, අලේලවගන 
හිටිවයාතේ ඒ තැනැතේතා ගහවගන යනො. අතහැරි වකනා දිනනො. 
අනේන ඔය ෙවගේ කාරණා එතවකාට වම් පිනේෙතුනේටතේ දැනේ වම් කාවලදි 
වෙන සිදේි ෙලිනේ වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ. ඒ ශකේතිය එවෙවලට විතරකේ 
ඇතිවෙන එකකේ වනවෙයි දීර්ඝ කාලයකේ පළපුරැදේදකේ ඇති වකනායි ඒ 
විදියට අතහරිනේවන. වෙලාෙ ආෙහම අතහැරිය යුතු වදේ අතහරින 
ශකේතියයි චාග කියලා කියනේවන.  

ඉතිනේ එවහම අතහැරීමට පුරැදු වෙච්චච වකනාට අනේතමිට 
ගැඹුරැ භාෙනාෙට යනවකාට වපේනො වම් අලේලවගන සිටිනේවන බාහිර 
තිවයන ටික විතරකේ වනවෙයි මං අලේලවගන ඉනේවන පංචසේකනේධයකේ. 
රූප, වව්දනා, සඤ්ඤඤා, සංඛාර, විඤ්ඤඤාණ. ඒො අලේලවගන ඉඳීම නිසා 
මට වම් මවගේ තිවයන සකේකායදිට්ඨිය නිසා වදේෙලේ හැටියට වපේනො. 
නමුතේ වමතන තිවයනේවන වම් හැම එකකේම - රූපය වපණ පිඬකේ 
කියලා කිව්ො ෙවගේ - වම්ො ඇතිවෙන, නැතිවෙන වගාඩකේ. රූපය 
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කියලා මම වම් වලාකුෙට ගනේන වදේතේ, පිටට වපේන වදේතේ - ලසේසන කර 
කර වපනේෙන වදේ හිතාගනේන බැරි තරම් වව්ගයකිනේ ක්ෂණයකේ ක්ෂණයකේ 
පාසා වම්ක වෙනසේ වෙනො ඇතුළතිනේ. ඒක දිරාපතේ වෙනො. තෙතේ 
වනාවයකුතේ විපර්යාස වෙනො. ඒක ඇතිවීම් නැතිවීම් දකිනො කයිලා 
කියනේවන ඒකයි. උෙයතථගාමිණී පඤ්ඤා කියලා කියනො. අර කලිනේ 
සඳහනේ කළ පරඥාෙයි එතනදි දැකේවෙනේවන. පරඥාෙ තමය ි අනේතමිට 
තමනේවගේ ධනය. වෙන වදයකේ වනවෙයි. වම් බාහිර ෙසේතු පිළිබඳ 
ඇතිවීම් නැතිවීම් පමණකේ වනවෙයි. ඒො වසේරම නැතිවෙලා දියවෙලා 
යනො. ඇඳුම් ආදිය කිළිටි වෙනො, දිරාපතේ වෙනො. ඒො බාහිර වදේෙලේ. 
නමුතේ වම් තමනේ අලේලවගන ඉනේන වම් ශරීරය තුළ සිදුවෙන 
වෙනසේකම්, ඒකට හිත වයාදලා සතිපට්ඨාන අනුෙ බලනවකාට ඔනේන 
වතේවරනො වම් පංචුපාදානසේකනේධය බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ 
වම් වගාඩෙලේ පහම - වම්ෙට ඊළඟට වගාඩෙලේ කයිනේවනතේ ඒකයි. 
ඇතිවීම් නැතිවීම් රාශියකේ වමතන තිවයනේවන. ඉතිනේ ඒ විදියටම රූපය 
වපණ පිඬකේ කිව්ො ෙවගේ, වව්දනාෙ දිය බුබළුු රැසකේ කියලා කවි්ො 
ෙවගේ, සඤ්ඤඤාෙ මිරිඟුෙකේ කියලා කිව්ො ෙවගේ ඊළඟට සංසේකාර කියලා 
කියනේවන අර පට්ට ගහනේන පුලුෙනේ වකවහලේ කඳකේ ෙවගේ, විඤ්ඤඤාණය 
කියන එක එවහම පිටිනේම රෙට්ටන මායාෙකේ කයින අනේන ඒ 
අෙවබෝධය යම් අෙසේථාෙක විදර්ශනාතේමකෙ ගිහියනේට පො 
ඇතිවෙනො. අනේන පඤ්ඤඤා ධනය. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ 
තකේවසේරැෙ අනුෙ වලෝකවයේ තිවයන වශරේෂේඨතම ධනය පරඥාෙයි. ඒක 
තමයි කියනේවනේ ‘පඤ්ඤා නරානං රතනං’ කියලා. වලෝකවයේ මනුෂයයාට 
තිවයන රතේනය පරඥාෙයි. 

ඒකම තමයි දැනේ ඔය එකේතරා අෙසේථාෙක ආලෙක සූතර ආදිවයේ 
දැකේවෙනො පඤ්ඤාය පරිසුජ්ක්ධති, නියම පිරිසිදු බෙ ඇතිවෙනේවනතේ 
පරඥාවෙනේ. අෙවබෝධය තුළිනේ. විනිවිද දකින පරඥාෙ තළුිනේ. අනේන ඒ පරඥාෙ 
තමයි අෙසාන ධනය. ගිහි වහෝ වව්ො පැවිදි වහෝ වව්ො ඒ තමයි ධනය. 
එතවකාට අර තැනැතේතා අපි හිතමු දියක ගිලුනා කියලා, ඒ තැනැතේතා 
දිවයේ ගිලුනහම ශරීරය පහළට ගියාට හිත උඩට යනො පරඥාෙ දියුණු 
කරලා තිවයනොනම්. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එකේතරා අෙසේථාෙක 
උපමාෙකිනේ දකේෙනො ගිවතලේ කළයකේ ෙතුවර් ගිලුනම කළවයේ කූලි, 
මැටි එවහම පහළට යනො. ගිවතලේ උඩට එනො. ඒ ෙවගේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනො ධයානාදිවයනේ හිත දියුණු කරගතේත ු ඒ මාර්ගඵල 
ලබාගතේත ුගිහ ිපිනේෙතා වහෝ වව්ො ඒ තැනැතේතා මැවරනවකාට, මුහුවදේ 
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වහෝ වකාතැනක හරි ගිවලනවකාට ශරීරය පතුළට යනො. හිත උඩට 
යනො. නමුතේ අපි හිතමු එයා හිත දියුණු වනාකරපු වකවනකේනම්, මහා 
පාපකර්ම කර කර හිටලා සතනුේ මරලා, මසේ වෙළදාම් කිරීම ආදී 
අධාර්මික විදියට ජීෙතේවෙච්චච, අනතිේ අයතේ අධර්මයට නැඹුරැ කරපු අය 
- එබඳු වකවනකේ මැරැවණාතේ වමාකද වෙනේවන? ශරීරය පතුළට යාවි. 
හිත ඊටතේ ෙැඩිය ඈතට වපාවළාෙ පලාවගන නිරයට යය.ි අනේන 
එතවකාට වෙනස වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ - වම් ධන ෙල ෙටිනාකම. පරඥා 
ධනය ඒ තරම් වශරේෂේඨ වදයකේ. අනේන ඒ පරඥා ධනවයේම කරමානකුූල 
දියුණුෙකේ නිසා තමය ිඅර ධම්මික උපාසක උනේනැවහේට මහණ වෙනේන 
හිතුවන. 

අපට මුලදිනම් හිවතනේවන වබාවහාම ෙැරදි ෙැඩකේ වම් කවළේ. 
ඒ ධම්මික උපාසක උනේනැවහේ අර භාර්යාෙවගේ ෙචනයට කීකරැ වෙලා 
දරැො බිහි වෙනකනේ හිටියතේ දරැො ටිකකේ ඇවිදිනේන පුලුෙනේ වෙනකලේ 
තමයි හිටිවය. ඒ ෙුණාට දරැො පළිිබඳ වකාච්චචර ෙැඩ තිවයනොද? වම් 
දරැො ඉසේවකෝවල යෙනේන ඕවන. තෙ විශේෙ විදයාවලට යෙනේන ඕවන. 
ඒ ඔකේවකාමතේ තිවයදේදි වම් ධම්මික උපාසක උනේනැවහේ ගිහිලේලා මහණ 
ෙුණා. නමුතේ ඒ අය අමතක කවළේ නූ, රහතේ ෙුණාට පසේවස. තමනේවග 
ෙැවඩ්, මහණ වීවම් කටයුතේත වකළෙර කළාට පසේවස ඇවිලේලා 
ඉසේවසලේලාම පුතාට ඒ ධර්මදායාදය දුනේනා. දැනේ වම් පිනේෙතුනේට සිහියට 
නඟාගනේන පුලුෙනේ, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ රාහුල කමුාරයාට වමාකකේද 
දුනේවන? ඒ කථානේදරය වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ අහලා 
තිවයනොවන. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කිඹුලේෙතේ පුරයට ෙැඩලා පිය 
රජුවගේ, සුදේවධෝදන රජුවගේ ඒ මාලිගාවව් දානය සාදන අෙසේථාවව් 
යවශෝධරා වදේවිය රාහුල කුමාරයාට කවි්ො ‘පුවතේ අනේන තාතේතා. 
ගිහිලේලා ඉලේලගනේන දායාදය’. අවනේ වම් දරැෙතේ ගිහලිේලා ‘මහණ, ඔවබ් 
වහෙණතේ මට සැපයි. මට දායාදය වදනේන’ කිව්ො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
දානය ෙළඳලා රාහුල කුමාරයා එකේකවගන ගිහිලේලා දායාදය වදනො. 
වමාකකේද? අනේන ඒක අපිට හිතාගනේන පුලුෙනේ. ඒක තමයි වම් ධම්මික 
වතරැනේෙහනේවසේතේ කවළේ. 

එතවකාට සංඝයාෙහනේවසේ වකවනකේ හැටියට තමනේවගේ 
ඥාතීනේට වදනේන පුලුෙනේ උතුම්ම දානයයි ඒ ධම්මික වතරැනේෙහනේවසේ 
දුනේවන. අපි ඒක කලේපනා කරනේන ඕන. ඉසේවසලේලා පුතාට දායාද 
දුනේනා. ඊට පසේවස පුතාතේ මහණ ෙුණා. ඊළඟට අර භාර්යාෙ කලේපනා 
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කළ හැටි - ඒ ිනේතනය ගැනතේ හතිලා බලමු. වකාවහාමද හිතුවෙ? යම් 
අය සඳහානම් මම වම් ගිහ ි ජීවිතය වගන ගිවයේ ඒ වදනේනාම පැවිදි 
ෙුණා. මං වමාකටද ගිහිෙ ඉඳලා? වෙන යන අතකේ බලාගනේන බැරැොට 
වනවෙයි. යන අතකේ බලාගනේනො කයින එක වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනොවන. ඒ කියන උපාසිකාෙට සමහරවිට වෙන යන අතකේ 
බලාගනේන තිබුණා. නමුතේ ඒ වෙනුෙට කලේපනා කවළේ වමාකද? 
ෙටිනාකම් වතේරැම් ගතේතා. සේොමි පුරැෂයා ආදර්ශය දුනේනා. පුතා 
ආදර්ශය දුනේනා. කරනේන තිවයනේවන වමච්චචරයි. ඒ අය වෙනුවෙනුයි 
මා වම් ගිහි ජීවිතය ගත කවළේ. මට වමාකටද ඉඳලා. අනේතිමට වමාකද 
ෙුවණේ? රහතනේෙහනේවසේලා තනුේ වදනයි. එතවකාට ධර්මානුකූල 
ෙටිනාකම් ගැනයි අපි කලේපනා කරගනේන ඕන. ආහාරය වනවෙයි 
ජීවිතවයේ පරමාර්ථය. ධනයෙතේ වනවෙයි ජීවිතවයේ පරමාර්ථය. ඔනේන 
ඔය කියාපු, අපි දැනේ මතකේ කළ ආර්ය ධන තුළිනේ අෙසාන ෙශවයනේ 
පරඥාෙ වමෝරා ගිය අෙසේථාවව්දී සේොභාවිකෙම සිදුෙන වදයකේ තමයි 
ජීවිතය ගැන කළකිරීම. 

දැනේ යම් පරමාණයකට ඒ කළකිරීම ඇතුෙ වනේද වම් පිනේෙතුනේ 
වමතනට ආවව් දෙස ගතකරනේන. වගදර වදාරෙල වනාවයකුතේ පරශේන 
තියලා, සමහරවිට සේොමි පුරැෂයා දරැො භාර්යාෙට භාර දීලා, මම වම් 
සැවර් සලිේ සමාදනේ වෙනේනම්, දරැො බලාගනේන. ඊලඟ සැවර් සිලේ 
සමාදනේ වෙනේන මං ඉනේනම් කියලා ඒ විදියටෙතේ එවහම ගනුවදනු 
කරවගනතේ අමාරැවෙනේ හරි වම් සිලේ මාර්ගවයේ යනේවන තෙ දහසකේ 
පරශේන තියාවගන. වතේරිලා වම්ක මහදුකකේ, වම් අපි බැඳගතේත ුවබරය 
ගහනේනා ෙවගේ දැනේ වම් වමාන වමාන වහේතූනේ - කර්ම විපාක - නසිා 
අපි වම් වම් විදියට සම්බනේධ වෙලා සිටිනො. නමුතේ සංසාරවයේ අපි 
කෙුරැතේ තනිවෙලා. ඒක වම් අම්බලමක රැසේෙුණ අය ෙවගේ - අපි 
වකාවතකුතේ මතකේ කරන ආකාරයට පෙුලේ සම්බනේධතාෙ වම් වබෞදේධ 
දර්ශන අනුෙ බලනොනම්. සමාජ දර්ශනය අනුෙ බලනොනම් ඒො 
වෙනසේ වෙනේන පුලුෙනේ. 

අපි ගැඹුරැ දූරදර්ශී විදියට කලේපනා කරලා බලනොනම් 
‘ක්ෙෙසසක්තා, ක්ෙෙ දායාදා, ක්ෙෙ මයානි, ක්ෙෙ බනධු, ක්ෙෙ පටිසරණා’ 
ආදීෙශවයනේ ඒ ෙචන අනුෙ කලේපනා කරලා බලනවකාට තමනේට අයිති 
කර්මය විතරයි. දරැොෙතේ අයිති නූ. තාතේතතේ අයිති නූ. අම්මතේ අයිති 
නූ. තමනේට තමනේවගේ කර්මය විතරයි. තමනේට තිවයන දායාදයතේ 
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මව්පියනේවගනේ ලැවබන දායාදය වනවෙයි කර්මයමයි. තමනේවගේ 
ඥාතිෙරයාතේ කර්මයමයි. පළිිසරණතේ කර්මයමයි. අනේන ඒ විදියට 
කලේපනා කරලා බලනවකාට වම් වලෝකවයේ තිවයන අනේන ඒ පදුුම 
විදිවයේ තනිකම වතේරැම් ගතේතු අෙසේථාවව් තමයි වම් පිනේෙතුනේ වම් 
විදියට ඒ වගදරවදාරෙලේ ෙලිනේ වකාවහාම හරි අමාරැවෙනේ හරි 
තනිවෙලා වම් විදිවයේ සේථානයක දෙසකේ ගතකරනේන වපළවඹනේවන. 
එතවකාට ඒ වනක්ඛමමවයේ ආරම්භයයි. ඒ ආරම්භවයේ වකළෙර තමයි 
යම් අෙසේථාෙක ධම්මික උපාසකතුමාට ෙවගේ හිවතනො. වම් අඩාලෙ 
ටිකිනේ ටික කරලා ෙැඩකේ නූ. වහෝද වහෝද මවඩ් දාන එවකේ වතේරැමකේ 
නූ. වකළෙරකේ කරගනේනට ඕන. පරඥාෙ කියන එකතේ යනේතමිනේ කරලා 
හරියනේවන නූ. ඒක නිසා මට ඒකට අෙශය පරිසරය ලබාගනේන ඕවන 
කියලා ඒ ගැඹුරැ අදහසකේ එනො. එතවකාටය ි අතීතවයේදීතේ 
සංඝයාෙහනේවසේලා පැවිදි ෙුවණේ. ඒකයි පැවිදි කමට ‘පබබජිත ක්ිචඡ’ 
කියලා කියනේවනේ, පැවිදි කසි කියලා කියනේවනේ, පැවිදි පරමාර්ථය කියලා 
කියනේවනේ. ඒ සියලු වකවලසුනේ නසා රහතේ වීමයි. එවහම නැතේනම් අර 
පංචසේකනේධවයේ යථා තතේවය වතේරැම් අරවගන වම් සංසාරවයනේ 
මිදීමයි. එතවකාට එවහම මිදුණු වකනාටයි අර කියාපු උපරිම මට්ටමිනේ 
වකවනකුට වලෝකයාට සහාය වෙනේන පුලුෙනේ ධර්මවයනේ. ධර්මවයනේ 
සහාය වෙනේන පුලුෙනේ වෙනේවන එතවකාටයි. අධර්මවයනේ වනවෙයි - 
අනේන ඒකයි අප ි කලිනේම කිව්වව් වම් ධම්මික වතරැනේෙහනේවසේවගේ 
ජීවිතය වබාවහාම ආදර්ශමතේ - ගිහිෙ ධාර්මිකෙ ජීෙතේ ෙුණ බෙ 
වකටිවයනේ වමතන සඳහනේ වෙනො. අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ. ඊළඟට 
පැවිදිෙ ධාර්මිකෙ ජීෙතේ ෙුණ ුබෙට සාධකය තමයි පැවිදි වෙලා රහතේ 
වෙලා අර භාර්යාෙට පුතාට ඒ යම් යම් ආකාරයකිනේ අනයිම් 
ආකාරයකිනේ ධනය ලබාගනේන, රසේසාෙලේ ලබාගනේන ඕොට උපකාර 
කළා වනවෙයි. තමනේ ගිය මාර්ගවයේම ඒ මාර්ගයටම වයාමු කළා ධර්මය 
තුළිනේ. 

ඒවක අෙසාන පරතිඵලය තමය ිතනුේ වදවනකේ නිෙනේ දුටුො. සසර 
දුක වකළෙර කරගතේතා. එතවකාට පරඥාවව් අෙසානය ‘සම්ො 
දුක්ඛක්ඛයා’ කියන ආකාරයට සියලුම සසර දුකේ වකළෙර කිරීමනම් ඊට 
ෙඩා ෙටිනා ධනයකේ නූ. එතවකාට අනේන ඒක අනෙු වම් පිනේෙතුනේ 
කලේපනා කරගනේන ඕන වම් වලෝකවයේ වනාවයකුතේ විදිවයේ විවිධ 
මතිමතානේතර පෙතින යුගයකේ. වම්ොවයේ හරිෙැරදි බෙ වකාවතකුතේ 
කිව්ෙතේ වපාත පවතේ කිවයව්ෙතේ වකවනකුට වතේවරනේනූ සමහරවිට. 
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නමුතේ වලෝකවයේ යම් යම් සිදුවීම් සිදේදවෙනො ඒොට කියනේවන ‘සංමේග 
වස්තු’ කියලා. රතේවෙන වෙලාෙලේ තිවයනො. රතේවෙන වෙලාෙට තමයි 
තලනේන තිවයනේවන. රතේ ෙුණ ු වෙලාෙට තමයි කම්මලක ෙණුතේ 
යකඩයකේ තලනේන පුලුෙනේ වෙනේවන. ඔනේන රතේ ෙුණ ුවෙලාෙකේ දැනේ 
ඇවිලේලා තිවයනේවන. ඒක නිසා වම් පිනේෙතුනේ කලේපනා කරගනේන ඕන 
වලෝකවයේ නියම ෙටිනාකම් වමානොද, අනේන අර කියාප ු ධනාතේමක 
ිනේතනාදී වකාවතකුතේ ිනේතන තිබුණතේ ආර්ය ධනාතේමක ිනේතනය. 
ිනේතනයකේ අෙශයනම් ආර්ය ධනාතේමක ිනේතනයට නැඹුරැ වෙනේන. 
ධනය පරමාර්ථ කරගනේවන නැතුෙ අනේන අර කියාප ු ආර්ය ධනය, 
බුදුපියාණනේ පරකාශ කරපු වමවලාෙටතේ පරවලාෙටතේ නිෙනට උපකාර 
ෙන ‘ශරදේධා, ශීල, හිරි, ඔතේතපේප, සුත, චාග, පඤ්ඤඤා’ කියන ඒ ආර්ය 
ධනයම තමනේවගේ නියම ධනය හැටියට සලකනේන පුරැදු වෙනේන ඕන. 
බැංකුෙල තිවයන ධනයෙතේ, වගේ වදාර ඉඩකඩම්, ෙතුපිටි, යාන ොහනෙතේ 
වනවෙයි. ඒ ඔකේවකාම රැලේලට ගහවගන යනේන පුලුෙනේ. නමුතේ වම්ක 
වහාවරකුට ගනේනතේ බූ. කසිිම ජල ගැලීම් ආදියකට විනාශ වෙනේවනතේ 
නූ. 

එකේ අෙසේථාෙක උගේග කියන රාජ මහාමාතයයා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ළඟට ඇවිලේලා කියනො මහපුදුවමකිනේ ෙවගේ ‘භාගයෙතුනේ 
ෙහනේස, මිගාර වරෝහණීය කියන සිටුෙරයා හරිම මහාපුදුම ධනයකේ 
ඇතිෙ හිටපු වකවනකේවන. රනේ මිලම ලක්ෂ ගණනේ. සිය දහසේ ගණනේ. 
රිදී ගැන කියනේන සීමාෙකුතේ නූ’. එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො ‘උගේග, එවහම ධනයකුතේ තිවයනො තමය ි වලෝවකේ. 
නමුතේ උගේග ඔය කියන ධනය ගිනේනට ජල ගැලුම්ෙලට, රජුනේට, 
වහාරැනේට, අපරිය දායාදයිනේට අයිත ි වදයකේ, සාධාරණ වදයකේ. 
ඒවගාලේලනේට අයිත ි කරගනේන පුලුෙනේ වදයකේ. තමනේටය ි කියලා 
තියාගනේන බැරි වදයකේ. නමුතේ උගේග, තිවයනො ධන හතකේ. කාටෙතේ 
වහාරකම් කරනේන බැරි. රජුනේට රාජසනේතක කරනේන බැරි. ගිනේනට 
ජලයට අහු වෙනේන නැති’. ඒක තමයි දැනේ අපි පරකාශ කවළේ. සපේත 
ආර්ය ධනය.  

ඊළඟට අෙසාන ෙශවයනේ උනේෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ යම් 
වකවනකුට - සේතරියකට වහෝ වව්ො, පුරැෂවයකුට වහෝ වව්ො වම් සපේත 
ආර්ය ධනය තිවබනොනම් ‘ස මව ෙහාධමනා මල්ාමක්’. එයා තමයි 
වලෝකවයේ ඉනේන මහාම වකෝටිපතියා. මහාධනෙතා. වකෝටිපතියා 
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වනාකියා අපි කියමු, ඒ තැනැතේතා තමය ි වලෝකවයේ ඉනේන මහාම 
ධනෙතා. ස වෙ මහාධවනා වලාවක. ‘අමජ මයයා’ ඒ ෙවගේම දිනනේන බූ    
අපරාජිමතා මහාඅපරාජිතවයකේ. මහාධනෙනේතවයකේ. අපරාජිත. 
වබාවහෝ ධනෙනේතයිනේ වකෝටිපතීනේ පරාජිතයිනේ. සමාජවයේ දිනෙුනේ 
හැටියට වපනුනතේ මැවරන අෙසේථාවව් ගිලනේ යහවනේ වපේන හීනෙලට 
බයවෙලා කූගහනො. අතීතවයේ කරපු පාප කර්ම වපනිලා. අර ධනය 
රැසේකරගතේත ුආකාරය වපනිලා. අනේන එයා පරාජිතයා. නමුතේ අර සපේත 
ආර්ය ධනය ඇති තැනැතේතා අර කිව්ෙ හැටියට අර ගිවතලේ කළය ෙවගේ 
ශරීරය පහළට ගියතේ හිත ඉහළ. 

එතවකාට අනේන ඒො වම් පනිේෙතුනේ නුෙණිනේ කලේපනා 
කරවගන වම්ො බණ ෙලිනේ එකකේ කයිලා හිතනේවන නැතුෙ තමනේවගේ 
පරතයකේෂය හා සංසනේදනය කරමිනේ - බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධර්මය 
එවහමයි, කිව්ෙ පමණිනේ පිළිගනේවන නූ. තර්කයටම සීමා කරලා 
තර්කානුකූල පමණිනේ පිළිගනේවනතේ නූ. තමනේවගේ අතේදැකීම් හා 
සංසනේදනය කරලා වම් කියාපු කාරණා ඇතේතද නැතේතද කියලා ඒ 
ආදර්ශවයනේ පිළිගනේවන.  

වම් වලෝක සම්මතයට අනුෙ ෙර්ෂයක ආරම්භය. අවපේ දැනේ 
සම්මතයට අනුෙ දුරැතු වපෝයතේ ඒ නිසාම පළමුවෙනි වපෝය හැටියට 
සලකනො. ඒ නැතතේ හැම තැනම අපි කලේපනා කරනේන ඕන වම් කාල 
චකරවයේ අපමි හදාගනේන ඕන, පටනේගනේන ඕන තැනකේ වම්ක. 
කරකැවෙන තැනකදී අපට වම්ක යම් තැනකදී අපට ඕනමනම් 
හැවදනේන වපාඩි සලකුණකේ දාලා ඔනේන අෙුරැදේදකේ උදා ෙුණා කියනො. 
ඔනේන මාසයකේ ආරම්භ ෙුණා කයිනො. ඔනේන සතියකේ ආරම්භ ෙුණා 
කියනො. ඔනේන දෙසකේ ආරම්භ ෙුණා කියනො. ඊට උදව් ෙුණා අපිට 
ඉරයි හඳයි. නමුතේ අපි දැනගනේන ඕන ඒ උදාෙුණ ෙර්ෂවයනේ, මාසවයනේ, 
සතිවයනේ පරවයෝජනගනේන.  

එතවකාට අනේන ඒ කාරණා නුෙණිනේ කලේපනා කරනේනට ඕන. 
එතවකාට අර කියාපු ආර්ය ධනයට කිට්ට ුවීමට තමය ිවම් අෙසේථාවව් 
පිනේෙතුනේ තමනේවගේ නිවෙසේෙලිනේ ඉෙතේ වෙලා විවශේෂවයනේ වම් ඉහළ 
ශීලයකේ සමාදනේ වෙලා යටතේ පිරිවසයිනේ අෙම මට්ටමිනේ ආජීෙ අෂේටමක 
ශීලය සමාදනේ වෙලා හරි ඒ විදියට ශීලයට නැඹුරැ වෙලා ඉනේවනේ. 
ඊළඟට ධර්මවදේශනාෙකේ තුළිනේ අර සුතමය ඥානය, ඊළඟට ඒක තළුිනේ 
පරඥාෙ දියුණු කරගනේන පුලුෙනේ අෙසේථා වම් පිනේෙතුනේ වම් සුලු කාලය 
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තුළිනේ, වම් පැයකේ පමණ කාලය තුළිනේ ලබාගතේතා. වම් හැම එකකේම 
කුසලේ හැටියට වම් අවපේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො. කුසලේ 
කියනේවනේ අනේන අර කයිාප ුඉලකේකය කරා ළං වෙනේන උපකාර වෙන 
ඒො, වම් සියලු සංසාර දුකේ වකළෙර කරගනේන. එතවකාට අනේන ඒක 
නිසා ඒ ගැන සතුටු වෙනේන.  

අනුවමෝදනේ වෙමිනේ වමවතකේ රැසේකරගතේත ු කසුලධර්ම ෙන 
‘ශරදේධා විරිය සත ි සමාි පඤ්ඤඤා’ කියන ඉනේද්රියධර්ම, බලධර්ම, වම් 
සංසාර දුක වකළෙර කරගනේන, මාර්ගඵල අෙවබෝධය තුළිනේ ඒ නිෙනේ 
ධර්ම පරතයකේෂ කරගනේන යම් අෙසේථාෙක උපකාර වෙනො. ඒ දියුණු 
කරගතේතු ඉනේද්රියධර්ම තුළිනුතේ, ඒො උපකාර කරවගන කලයාණමිතර 
ආශරයට නැඹුරැෙ, ඒ ආශරය තුළිනුතේ බණ භාෙනාදිය සම්පූර්ණ කරවගන 
වම් කුසල ශකේතියද උපනිශරය කරවගන ඉකේමනිනේම වම් ජාති, ජරා, 
ෙයාි, මරණ ආදී සියලු සංසාර දුකිනේ අතමිදී උතමු් අමාමහ නෙින 
සාක්ෂාතේ කරගැනීමට වම් ධර්මශරෙණ කසුලය වහේතු වව්ො! එවසේම 
අවීිවයේ සිට අකනිටාෙ දකේොෙ ූ අවපේ ඥාතීනේ ඇතුළු යම් වකවනකේ 
වමබඳු ධර්මවදේශනාමය, ධර්මශරෙණමය කසුලේ අනුවමෝදනේ වෙනේන 
සූදානම්නම් ඒ හැම වකවනකේම වම් කුසලය අනුවමෝදනේ වීම තුළිනේ තම 
තමනේවගේ පරාර්ථනීය වබෝියකනිේ උතුම් අමාමහ නිෙනේ සාක්ෂාතේ 
කරගනිතේො! කියලා පරාර්ථනා කරමිනේ වම් ගාථාෙ කියනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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93 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 115) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

අසතං භාවනමිච්ඡෙය්ය පුච්ෙක්ඛාෙං ච භික්ඛුස ූ
ආවාච්සසු ච ඉස්සරිය්ං පූජා පෙකචු්ෙසු ච 
 

මච්මව කතමඤ්ඤන්තු ගිහී පබ්බජිතා උච්භා 
මච්මව අතිවසා අස්සූ කිඡචා කිච්ඡචසු කිස්මිචි 
ඉති බාෙස්ස සංකච්්පා ඉඡො මාච්නා ච වඩ්ඩත ි

− ධම් මපද, බාල ෙග්ග. 

සැදැහැවත් පින්වතුනි, 

අනුන්ච්ග් සැපත දිය්ුණවු ච්නාඉවසන ගතිය් ඊර්ෂ්යයාව නමින් 
හඳුන්වනවා. ඊර්ෂ්යයාවත් එක්කම මාන්නය් ගුණමකුකම, මසුෙැකම ය්න 
ච්ේ දුර්ගුණ ගමන් කෙනවා. ච්ේ දුර්ගුණවෙට ය්ටවුණු භික්ෂූන්ෙහනේවසේ 
නමක් හික්මවීමට බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ ච්ය්දූ උපාය් මාගයය් අද අපි ච්ේ 
මාතෘකා කෙගත් ගාථාවළිනුත් ඊට අදාළ නිධාන කථාච්වනුත් 
ච්හළිච්වනවා ඇති.  

අවුෙැද්දක් ආෙේභ කෙන ච්ේ දුෙැතු ච්පාච්හාය් දවච්ස, ච්ේ 
පින්වතුන්ච්ග් සිත් තළුට එකතු කෙගන්න, ය්ේ ය්ේ පාඩේ ච්ේ ධමමකථාව 
තුළින් මතුකරගන්න පළුුවන් ච්ේවි. ච්ේ ගාථා බුදුපිය්ාණනේ ෙහනේවසේ 
ච්ද්ශනාච්කාට වදාච්ළ් සැවැත් නවුෙ ච්ේතවනාොමච්ය්්දී, සුධේම කිය්න 
භික්ෂූන්ෙහනේවසේ නමක් අෙභය්ාය්ි. නමුත් ච්ේ කථාව ඇෙඹුච්ණ් 
මච්ඡිකාසණ්ඩ කිය්න නගෙච්ය්්දී. මච්ඡිකාසණ්ඩ කිය්න නගෙච්ය්් ධනවත් 
ගුණවත් ඥානවන්ත චිත්ත නම් ගෘහපතිච්ය්ක් වාසය් කළා. ඒ නගෙය්ට 
එක දවසක් වැඩම කළා, පස්වග මහෙහතන්ෙහනේවසේො අතරින් එක 
නමක් වන මහානාම මහෙහතන්ෙහනේවසේ. උන්වහන්ච්ස් පිණ්ඩපාතය් 
වඩින ඉරිය්ේ පැවැත්ම ආදිය් දැකලා පැහැදිො චිත්ත ගෘහපතිය්ා 
උන්වහන්ච්ස්ට තම නිවසට ආොධනා කෙළා, වැඩමවාච්ගන ගිහිෙේා, 
දානය් පූජා කළා. අවසානච්ය්් උන්වහන්ච්ස් ච්ද්ශනා කළ ධමයය් අහො 
ච්සෝවාන් ඵෙය්ට පැමිණිය්ා. 
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ඒ සමගම ඇතිෙූ තද ශරද්ධාව නිසා තමන්ච්ග් අේබාටක 
වනය්නම්ෙූ උය්න සංඝාොමය්ක් හැටිය්ට පූජා කෙන අදහසින්, මහානාම 
මහෙහතන්ෙහනේවසේට අත පැන් වක්කෙ පජූා කළා. ච්ේ අේබාටක 
වනච්ය්් සංඝාොමය් විශාෙ කුටි සහිතව ඕනෑම දිශාවකින් වැඩමකළ 
භික්ෂූන්ෙහනේවසේොට වැඩ ඉන්න පුළුවන් ස්ථානය්ක් හැටිය්ට පරකට 
වුණා. එතැන ච්න්වාසික භික්ෂූන්ෙහනේවසේ හැටිය්ට වාසය් කච්ළ්, සුධේම 
නම් ච්තෙැන්ෙහනේවසේ නමක්. 

කේ ය්ෑච්ේදී චිත්ත ගෘහපතිය්ාච්ග් කීර්ති ච්ඝෝර්ෂ්ාව අහො, 
සාරිපුතේත - වමාග්ගේොන අගර ශරාවකය්න්ෙහනේවසේො ච්දනම, ච්ේ 
ගෘහපතිය්ාට ධමයච්ය්න් අනුගරහ කිරීච්ේ අදහසින් මච්ඡිකාසණ්ඩ නගෙය්ට 
වැඩම කළා. ඒ ෙැඩමකරන බව අහෙ, චිත්ත ගෘහපතිය්ා අඩ ච්ය්ාදුනක් 
පමණ ච්පෙ ගමන් කෙළා, ඒ ස්වාමීන්ෙහනේවසේො පිළිඅෙච්ගන 
වැඩමවාච්ගනවිත් ආගන්තුක වත් අවසන් ච්කාට, සාරිපතු්ත 
මහෙහතන්ෙහනේවසේට ආොධනා කළා ‘ස්වාමීනි, මට ච්පාඩි ධමමකථාවක් 
කෙන්න’ කිය්ෙ. සාරිපුත්ත මහෙහතන්ෙහනේවසේ පරකාශ කළා, ‘උපාසකය්, 
අපි ච්ේ දීර්ඝ ගමනක් නසිා ච්වච්හසට පතේවෙො ඉන්ච්න්. ඒ වණුත් 
ච්පාඩි බණක් අහන්න’ කිය්ෙ ච්කටි ධමය ච්ද්ශනාවක් කළා. ඒ ධමයය් අසා 
චිත්ත ගෘහපතිය්ා අනාගාමී ඵෙය්ට පත් වුණා. 

ඊළඟට අගර ශරාවකය්න්ෙහනේවසේො ච්දනම ඇතුළු දහසක් පමණ 
සඟ පිරිසට ‘ච්හට දවසට මච්ග් නවිසට වඩින්න’ ය්ැයි් දානය්ට ආොධනා 
කළා. චිත්ත ගෘහපතිය්ා අගරශරාවක ච්දනමට ආොධනා කළාට පසු අෙ 
ච්න්වාසික සුධේම භික්ෂූන්ෙහනේවසේටත් කිේවා, ‘ඔබෙහනේවසේත ් අගර 
ශරාවකය්න්ෙහනේවසේො සමග මච්ග් නිවසට ච්හට වඩින්න’ කිය්ා. 
එතච්කාට සුධේම භික්ෂූන්ෙහනේවසේට තෙහ ගිය්ා. ච්ේ ආගනත්ුක 
ස්වාමීන්ෙහනේවසේොට පසවුය්ි ච්න්වාසකි මට ආොධනා කච්ළ ්කිය්ා, ඒ 
ආොධනාව පරතිවක්ෂේප කළා. කිහිප වෙක්ම නැවත නැවත ඉෙේා හිටිය්ත්, 
පරතිවක්ෂේප කළා. චිත්ත ගෘහපතිය්ා, ‘ස්වාමීන්ෙහනේවසේච්ග් කරිය්ා-
කළාපච්ය්න්ම එහි ච්හාඳ නෙක ච්ත්ච්ෙය්ි’ කිය්ෙ කිේවා. එච්හම කිය්ෙ 
ගිහිෙේා අගර ශරාවකය්න්ෙහනේවසේො ච්වනුච්වන ්විශාෙ දානය්ත්, කළමණා 
එච්හමත් සුදානේ කළා.  

සුධේම භික්ෂූන්ෙහනේවසේත ් ඊළඟ දවච්ස් උදෑසනම නැගිටෙ 
කේපනා කළා, මාත් ගිහින් බෙන්න ඕන අගර ශරාවකය්න්ෙහනේවසේොට 
දානය් සූදානේ කළ ආකාෙය් කිය්ෙ. එච්හම හිතෙ පාතර සිවුෙැ අෙච්ගන 
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පිටත්ව ගිහෙි්ො චිත්ත ගෘහපතයි්ාච්ග් නිවසට වැඩම කළහම චිත්ත 
ගෘහපතිය්ා ආොධනා කළා වැඩ ඉන්න කිය්ෙ. ‘නෑ, නෑ මම වැඩ ඉන්ච්න 
නැහැ, පිණ්ඩපාච්ත ය්නව’ කිය්ෙ කිේවා. කිය්ා වට පිට බො, භාජන 
ච්දස බො, චිත්ත ගෘහපතිය්ාට කුෙ වාදච්ය්න් නිගරහ කෙන අදහසින්, 
කිය්නවා, ‘ගෘහපතිය්, ඔච්ේ දාන සූදානමනම් ච්බාච්හාම ඉහළය්ි. හැබැය්ි 
එක ච්දය්ක් අඩුය්ි’. ‘ච්මාකක්ද?’ කිය්ෙ ඇහුවහම කිය්නවා, ‘තෙ කැවුේ 
අඩුය්ි’ කිය්ෙ. ඒ කච්ළ ්නිගරහය්ක්. චිත්ත ගෘහපතිය්ාච්ග් පෙේපොච්ේ තෙ 
ච්වළඳාේ කළ, තෙ කැවුේ ච්වළඳාේ කළ ච්කච්නක් හිටිය්ා. ඒක කෙුච්ය්න් 
නිගරහ කිරීමක් වච්ගය්ි කච්ළ්. 

චිත්ත ගෘහපතිය්ාත් ඒකටම කැච්පන්න යම්කිසි උපමා කථාවක් 
කිේවා. ‘කුකුච්ළක් වච්ග ් අඬෙනන් ය්න කපුටු පැටිච්ය්ක්ට අන්තමිට 
කුකෙු් සද්ච්දවත් කපුටු සද්ච්දවත් කෙගනේන බැරි වුණා වච්ග්’ කිය්ෙ 
එක්තො උපහාසාත්මක කථාවක් කිේවා. ඒකට කිපුණ ු සුධේම 
ච්තෙැන්ෙහනේවසේ, ‘ගෘහපතිය්, ඔන්න ඔච්ේ ආවාසය්, මම ය්න්න ය්නවා’ 
කිය්ෙ පිටත්ව ගිය්ා. ච්ය්ාදුන් ගණනක් ච්ගවාගන ගිහිේො බුදුෙජාණනේ 
ෙහනේවසේට සිද්ිය් පැමිණිෙි කළා. බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ සුධේම 
ච්තෙැන්ෙහනේවසේටම ච්දාස් කේිවා. ‘මහණ, ඔබ ච්ේ ශරද්ධාව, පරසාදය් ඇති 
ගෘහපතිය්ාට නෙක විිය්ට නිගරහ කෙ තිච්ය්න්ච්න්. දැන් ගිහෙි්ො 
ඔහුච්ගන් සමාව ඉෙේන්න’ කිය්ා. 

දැනට ච්ේ ච්පාච්ත් දක්නට ෙැච්බන හැටිය්ට පටිසාෙණීය් කමය 
නම් විවශේෂ විනය් කමයය්ක් පැච්නේවා. එවැනි අවස්ථාවක ශරද්ධාව, 
පරසාදය් ඇති ගිහිච්ය්කුට ච්නාසුදුසු අන්දමින් නිගරහ කච්ළාත්, සමාව 
ඉේෙීම පිළිබඳව. එච්තක් ච්චෝදනාව ෙැබූ භික්ෂුවට ය්ේ ය්ේ අය්ිතිවාසකිේ 
තාවකාෙිකව අතේහිටවනව, ඒ විනය් කමයය් සංසිඳවන තුෙැ. ඉතින් ච්ේ 
සුධේම නම් භික්ෂුවට ආපසු ය්න්න සිදුවුණා, ගිහිෙේ චිත්ත 
ගෘහපතිය්ාච්ගන් සමාව ඉේෙමීට. නමුත් එය් හරිය්ට කෙගැනීමට බැරි 
වුණා. චිත්ත ගෘහපතිය්ාත් සමාව දුන්ච්න් නැහැ. නැවතත් ඇවිත් 
බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේට චිත්ත ගෘහපතිය්ා සමාව නුදුන් බව කී විට, 
බුදුන්ෙහනේවසේ ය්ළි ඒ විනය් කමයය්ට තව ච්කාටසක් එකතු කෙ 
සංච්ශෝධනය් කළා. ගෘහපතිය්ා එකවෙ සමාව ච්නාදුන්ච්නාත් එබඳු 
අවස්ථාවක, උදේවට අනු දූතච්ය්කු හැටිය්ට භික්ෂුවක් සේමත 
ච්කාටච්ගන ගිහිෙේ, ඒ භික්ෂුව ච්ේ භික්ෂුව ච්වනුච්වන් ගෘහපතිය්ාච්ගන් 
සමාව ඉෙේා සිටිය් ය්ුතුයි්. ඒත ් නැත්නේ ගෘහපතිය්ාට ච්ප්න ච්තක් 
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මානච්ය්් සිට ඇවත ච්දසන්නැය්ි කිය්ා එක්තො විනය් කමයය්ක් 
පැච්නේවා. බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ අවස්ථාච්ේ සුධේම භික්ෂුවට අවවාද 
වශච්ය්න් ච්ද්ශනා කළ ගාථාව තමය්ි අප ිමාතෘකා වශච්ය්න් තැබුච්ේ. 

සංඝය්ාෙහනේවසේ නමක් විසින් ච්ේ ච්ේ ච්ද් ච්නාකළයුතුය්ි. ච්ේ 
ආවාසය් මච්ග්ය, ච්ේ දාය්ක දාය්ිකාවන් මච්ග්ය ය්නුච්වන් මමාය්නය්ක් 
ඇතිකෙ ච්නාගතයුතුය්ි. එච්ස් කච්ළාත් මානය්, ඊර්ෂ්යයාව වැච්ඩනවා කයි්න 
කාෙණය්ත් ච්පන්නුේ කෙමින් ධර්මතාවය්කුත් එක්ක අප ිමුෙින් සඳහන් 
කළ ච්මන්න ච්ේ ගාථාව වදාළ. 

අසතං භාවනමිච්ඡෙය්ය - තමා තළු නැති ගුණ ඇතැය්ි ජනය්ා 
සිතත්ො! 

පුච්ෙක්ඛාෙං ච භික්ඛුසූ - භික්ෂූන් විසින් තමා ච්පෙටුකරනු 
ලැවබ්ො! මට ච්ොකු පිරිවෙක් සිටීවා! 

ආවාච්සසු ච ඉස්සරිය්ං - ච්හාඳ ච්හාඳ ආවාස පළිිබඳ අය්ිතයි් 
මට ෙැච්ේවා! ආවාස පිළිබඳ ඉසුෙැ බව මට ෙැච්ේවා! 

පූජා පෙකුච්ෙසු ච - තමාච්ග් ඥාතනී් ච්නාවන අච්නක් පවුේවෙ 
අය්ච්ග්ත් පූජාවන් මට ෙැච්ේවා! 

මච්මව කතමඤ්ඤන්තු ගිහී පබ්බජිතා උච්භා - ගිහි පැවිදි 
හැමච්දනාම ච්ේ ච්ේ ච්ද් - ච්ේ සංඝාොමය්, ච්ේ විහාෙය්, ච්ේ ච්පෝය්ච්ග් 
ආදී සිය්ේෙම - මමම කෙන ෙදැය්ි දැනගනිත්ො! 

මච්මව අතිවසා අස්සූ කිඡචා කචි්ඡචසු කිස්මිචි - ගිහි පැවිදි 
හැමච්දනාටම ච්ොකු කුඩා හැම වැඩකදීම මා නැතිව බැරි තත්වය්ක් 
ඇති ච්ේවා! මමම පරධානිය්ා ච්ේවා! 

ඉති බාෙස්ස සංකච්්පා ඉඡො මාච්නා ච වඩ්ඩති - ඒ බාෙෙ ූ
ච්මෝඩෙූ භික්ෂුවච්ග් අදහස් සංකේපනා ච්මච්ස්ය්ි. එබඳු භික්ෂුවච්ග් 
ආශාවත් මාන්නය්ත් වැච්ේ. 

බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ ඔය් විදිය්ට අවවාදාත්මක ගාථා වදාළා. 

සුධේම කිය්න භික්ෂුව ච්බාච්හාම නිහතමානීව දුෙක් ච්ගවො 
ච්වච්හස ච්වො ගිහිේෙ සමාකෙගන්න බැරි වුණා. දැන් 
සංඝය්ාෙහනේවසේො අනුදත් භික්ෂුවකුත් සමග ඊළඟ සැච්ර් ගිහින් සමාව 
ඉේුවා. චිත්ත ගෘහපතිය්ත ් අන්තිච්ේදී සමාව දුන්නා. ‘ච්හාඳය්ි, 
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ස්වාමීන්ෙහනේවසේට මම සමාව ච්දනවා. මච්ගනුත් වෙදක් වුණානම් මට 
සමාව ච්දන්න’ කිය්ෙ සමාව ඉේුවා. සමාව දුන්නා. ඊළඟට තව එතැන 
කිය්ච්වනව, සුධේම ස්වාමීන්ෙහනේවසේ ඇතිෙූ සංච්ේගය් නසිාම, 
ච්බාච්හාම උත්සාහ කෙෙ, ඒ ආොමච්ය්්දීම ෙහත් බවට පැමිණිය්ා කිය්ා. 
ඒ වච්ග්ම ඒ චිත්ත ගෘහපතිය්ා සේබන්ධච්ය්න් ශාසනච්ය්් ඉතිහාසය්ට 
අදාළව වටිනා ගිහ ිදාය්කච්ය්ක් ච්ෙස සඳහන් ච්වනවා. ඒ සිද්ිච්ය්න් පසුව 
චිත්ත ගෘහපතිය්ා කේපනා කළා, බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ, 
ශාස්තෘන්ෙහනේවසේ ච්නාදැකම මම ච්සෝවාන් අනාගාමී ආදී ඵෙවෙට 
පැමිණිය්ා. දැන් මම බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේව දකින්න ඕන කිය්ෙ, 
බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ දකින්ට ය්ාමට කැමැත්ත නිසා, බුදුෙජාණනේ 
ෙහනේවසේ දකින්න ය්ාමට කැමති අච්ය්ක් සිටිනවානම් මා සමග ඒවා 
කිය්ෙ පරකාශ කළා. 

විශාෙ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක පිරිසකුත් සමග ගැේ 500 ක බඩු 
පුෙවාච්ගන දාන කළමනා අෙච්ගන සැවැත් නුවෙ බො නික්මුණා. ඒ 
ගමච්න්දී ආශ්චර්ය්මත් අන්දමින් ච්දවිය්න්ච්ගන් මනුර්ෂ්යය්න්ච්ගන් 
උපකාෙ ෙැබුණ බව සඳහන් ච්වනවා. ඒ වාහන වෙ තබිුණ ද්රවයය් පවා 
පාවිච්ඡචි කිරීමට අනවශය තෙමට, පුදුම විිය්ට උපකාෙ ෙැබුණු බවය්ි 
සඳහන් වන්ච්න්. බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේට වඳින අවස්ථාච්ේ මේ වැසි 
වැස්ස බවත් විශාෙ ගුණ වැනමුක් චිත්ත ගෘහපතිය්ා පිළිබඳව ශාසන 
ඉතිහාසවයේ සඳහන් ච්වනවා. 

ඒ වච්ග්ම බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ තමන්ච්ග් ගිහි පැවිදි ශරාවක 
ශරාවිකාවන්ට අගර ස්ථාන ච්දන අවස්ථාවක ධමමකථික ගෘහපතිය්න් අතෙ 
පරධාන ස්ථානය් චිත්ත ගෘහපතිය්ට දුන්නා. ඔන්න එතච්කාට චිත්ත 
ගෘහපතිය්ා පිළිබඳ කථාව එපමණය්ි. ච්ේ කතාන්තෙය් ආශරච්ය්න් සුධේම 
භික්ෂුන්ෙහනේවසේච්ග් පැවැතම් ගැන අපට සිතන්නට තිච්බන්ච්න්, ඒ 
ච්තෙැණ්ෙහනේවසේට ඒ තෙේ කෙදෙ වුච්ණ්, ඒ ආගන්තුකව වැඩි අගර 
ශරාවකය්න්ෙහනේවසේොච්ග් ගුණ ගච්ඟ් නානවා ච්වනුවට, ඒ ගුණය් 
පිළිබඳවත ් උන්වහන්ච්ස්ොට කළ සතක්ාෙ පළිිබඳවත් ඊර්ෂ්යයාවක් 
ඇතිකරගැනීමත්, තමන ් ච්න්වාසිකව සිටි ආොමය් ගැන මාන්නය් 
ඇතිකරගැනීමත ් නිසය්ි ච්ේ සිය්ු පටෙැවිෙි වුච්ණ්. ඒක ය්ටින් 
තිච්බන්ච්න් ඊර්ෂ්යයාව කිය්න දුර්ගුණය්ය්ි. එතච්කාට පැවිදි සමාජච්ය්්ත් ගිහි 
සමාජච්ය්්ත් පිළිෙය්ක් වච්ග් තිවයන දුර්ගුණය්ක් තමය්ි ච්ේ ඊර්ෂ්යයාව කිය්න 
එක.  
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ච්ේ පින්වතුන් දන්නවා බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ ච්ද්ශනා කෙෙ 
තිවයනවා, සතෙ බරහ්ම විහෙණ කිය්ෙ ධමය ච්කාට්ඨාශ හතෙක්. මමතරී, 
කෙැණා, මුදිතා, උච්ප්ක්ඛා කිය්ෙ. එතැන මමතරිච්ය්න් කිය්ච්වනච්්න් 
හැම සත්වය්ින්ම සවුපත් ච්වතව්ා! කිය්ෙ. සත්වය්න්ට හිත සවුය් 
එළවීච්ේ කැමැත්ත මමතරිච්ය්න් පරකාශ ච්වනවා. ඊළඟට සත්වය්න්ට 
පැමිච්ණන අහිත දුක ඉවත් කිරීච්ේ අදහස කෙැණාච්වන් කිය්ච්වනවා. 
සත්වය්ින් ෙබා ඇති සැපත ඒ අන්දමින්ම පවතීවා කිය්ො, ඊට සාදු සාදු 
ය්ය්ි අනුච්මෝදන් වන සතුටු වන ගතිය් මුදිතාවය්ි. අවස්ථානකුූෙව 
සත්වය්ින්ච්ග් ච්හාඳ ච්හෝ නෙක ච්හෝ කමම තමන්ටම අය්ිති ච්ද්වේ කිය්ා 
හිත මධයස්ථභාවය්ට පැමිණවීම උච්ප්ක්ෂා ගුණය් කිය්ෙ හැඳින්ච්වනවා. 
එතච්කාට ච්ේ බරහම්විහාෙ දිශා වශච්ය්නුත් පතුෙැවලා සිත ශක්තිමත් 
කෙො ඒ මමතරීමය් ආකේපය්ත් කෙැණාමය් ආකේපය්ත ් මුදිතාමය් 
ආකේපය්ත් උච්ප්ක්ෂාාමය් ආකෙප්ය්ත් ච්ගාඩනගාගැනීවම් වටිනාකම 
බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ ඒ තැන්වෙ පරකාශ කෙෙ තිවයනවා. දැන් ඉතින් 
ඒවාච්ය්් අඩුපාඩුකම තමයි් සමාජච්ය්්ත් දකින්නට ෙැච්බන්ච්න්. ච්බාච්හෝ 
අවස්ථාවෙව්ෙ ච්ේ කාෙච්ය්්ත් ඔය් ච්නාච්ය්කුත් විිච්ය්් විර්ෂ්ම පරවෘත්ති 
ගිහි සමාජච්ය්් පවා අහන්න ෙැච්බනවා. ච්මාකද, අෙ තෙඟකාරී 
ආත්මාථයකාමී චින්තන ආදිය් තුළින්, අනික් ච්කනා වට්ටෙ මෙෙ හරි තම 
තමා ඉදිරිය්ට ය්ාච්ේ ගතිය් සමාජච්ය්් දක්නට ෙැච්බනවා. සංඝ සමාජච්ය්් 
වබාවහෝවිට ඔය් කුඩමිටි හුෙමාරැකම් ආදිය සිදුච්වන්ච්න්, අන්න අෙ 
කිය්ාපු ඊර්ෂ්යයාව, මාන්නය් ආදී දුර්ගුණතේ යම් වදේෙලේ පිළිබඳ ඇති මච්ඡචරිය් 
- මසුෙැකම, ච්ේවා මච්ග් මච්ග්ය් කිය්න හැඟීම නසිය්ි. ඉතින් අපි 
ච්කටිච්ය්න් ච්ේවාච්ය්් දුර්ගුණ සඳහන් කෙො ඊළඟට අපිට ච්ේක 
සංසන්දනය් කෙන්න පුළුවන් තව වටිනා කතා වස්තුවක් ඇසුච්ෙන්.  

සංය්ුත් සඟිය් - සංය්කු්තනිකාය් කිය්න ධමය ගරන්ථච්ය්් සඳහන් 
ච්වනවා, ඒත් ච්ේ මච්ඡිකාසණඩ් කිය්න නගෙච්ය්් අේබාටක වනය් කිය්න 
ආොමච්ය්්ම සිදුවුණු සිද්ිය්ක්. ච්ේ පින්වතුන්ට ඒ පරවෘත්තිය්ත් අප ිෙං 
කෙන්ච්න ඒක සංසන්දනය් කෙන්න වටිනා, හුඟක් ආදර්ශ ගනේන 
පුළුවන් සිද්ිය්ක් නිසය්ි. ඒ කතාන්තච්ර් අගට යම්කිසි පරච්හ්ළිකාවක් 
ඉදිරිපත් ච්වනවා. ච්ේ පින්වතුන් ච්හාඳට ඒකට කන්දීච්ගන ඉඳෙ ඒ 
පරච්හ්ළිකාවට උත්තෙය් හිතාගනන් පුුවන්ද කිය්ෙ බෙන්න, උත්සාහ 
කෙන්න. ච්දන්න තෑගිනම් නැහැ. නමුත් ච්හාඳට ඇහුේකන් දීෙ බෙන්න 
වටිනා කතන්දෙය්ක් කිය්ච්වනවා. ච්මන්න ච්ේ විිය්ටය්ි තිච්ය්න්ච්න. 
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එක් අවස්ථාවක ඒ මච්ඡිකාසණ්ඩ නගෙච්ය්් අේබාටක ආොමච්ය්් 
ච්තෙැන්ෙහනේවසේො ච්බාච්හාම ච්දච්නක් වැඩ වාසය් කළා. සිරිත් පරිදි 
චිත්ත ගෘහපතිය්ා ඇවිේො අෙ මහච්තෙැන්ෙහනේවසේටත් ඒ 
සංඝය්ාෙහනේවසේොටත් ච්හට දවච්ස් මච්ග් නිවච්ස් දානය් වළඳන්න කයි්ෙ 
ආොධනා කෙෙ, දානය්ට වැඩම කළාට පස්ච්ස් උන්වහන්ච්ස්ොට 
ෙැඩහිඳින්න සෙස්වො, චිත්ත ගෘහපතිය්ා මහච්තෙැන්ෙහනේවසේච්ගන් 
ධමය පරශ්නය්ක් අහනවා. අප ි ච්ේ අවස්ථාච්ේ ඒ ධමය පරශ්නය් ඔසච්්ස් 
දුවනව ච්නාච්වය්ි, ඊට වඩා වැදගත් කාෙණය්ක් ච්පන්නුේ කෙන්න 
බොච්පාච්ොත්තු වන නිසා. ඒ පරශ්වන ඇහුවහම මහච්තෙැන්ෙහනේවසේ 
නිහඬය්ි. ආච්ය්ත් ඇහුවා. ඒත් නහිඬය්ි. තුන් ච්වනවිෙත් ඇහවුා. ඒත් 
නිහඬය්ි. එතච්කාට ඒ සංඝ පිරිච්ස ඉසිදත්ත කිය්න නමින් හිටිය්, ඉතාම 
නවක භික්ෂුව, බාෙම භික්ෂුව මහච්තෙැන්ෙහනේවසේට කිය්නවා, ‘ස්වාමීනි, 
මම ඒ චිත්ත ගෘහපතිය්ාට උත්තෙ ච්දන්නද ඒ පරශ්නය්ට?’ ‘හා, ච්හාඳය්ි 
ඉසිදත්ත පිළිතුෙැ ච්දන්න’ කිේවා. ඔන්න ඉතින් අෙ ඉසිදත්ත 
ස්වාමීන්ෙහනේවසේ, ‘චිත්ත ගෘහපතිය්, ඔබ ච්ේ පරශ්නයයි අහනච්්න්, 
පරශ්නය්ට ච්මන්න ච්ේකය්ි පිළිතෙු’ කිය්ෙ කදිමට පිළිතුෙ කිේවා. ඊට 
පස්ච්ස චිත්ත ගෘහපතිය්ා පැහැදිො, දානය් එච්හම පූජා කෙො ඉවෙ 
ච්වො, සංඝය්ාෙහනේවසේො ආපසු ආොමය්ට වැඩම කළා. වැඩම කළාට 
පස්ච්ස අෙ ඉසිදත්ත සව්ාමීන්ෙහනේවසේට මහච්තෙැන්ෙහනේවසේ කිය්නවා, 
‘ඇවැත්නි, අෙ පරශ්නය්ට උත්තෙ දුන්න හැටි හරි කදිමය්ිච්න. මට ඕක 
වැටහුවණේ නැහැච්න. ඒක නිසා අනික් දවච්සත් ඔය් වච්ග් පරශ්නය්ක් 
ආච්වාත් ආය්ුර්ෂ්්මතුන්ම ඉදිරිපත් ච්වො උත්තෙ ච්දන්න’ කිය්ො. ඒ 
පළමුවැනි සිද්ිය්. 

ඔන්න ඊළඟට ච්දවැනි සිද්ිය්ත් ඒ වච්ගයි්. ඒච්කදිත් අන්න 
තවත් අවස්ථාවකදී චිත්ත ගෘහපතිය්ා ආොධනා කෙනවා තවත් 
සංඝය්ාෙහනේවසේො පිරිසකට. අෙ වච්ග්ම සංඝය්ාෙහනේවසේො ගිහෙි්ෙ 
වැඩ ඉන්නවා. චිත්ත ගෘහපතිය්ා ඒ සැච්ර් අහනවා, දෘර්ෂ්්ටීන් පිළිබඳ ඊටත් 
වඩා ගැඹුෙැ පරශ්නය්ක්. ඒ අවස්ථාච්වදිත් මහච්තෙැන්ෙහනේවසේ පළමවුැනි 
වෙ නිහඬය්ි. ච්දවැනි වෙත් නිහඬය්ි. තුන්වැනි වෙත් නිහඬය්ි. ආච්ය්ත් 
ඉසිදත්ත ස්වාමීන්ෙහනේවසේ මහච්තෙැන්ෙහනේවසේච්ගන් අහනවා, 
‘ස්වාමීනි, මම ඒ චිත්ත ගෘහපතයි්ාට උත්තෙ ච්දන්නද?’ ‘හා, ච්හාඳය්ි 
ඉසිදත්ත පිළිතුෙැ ච්දන්න’ කිේවා. ඔන්න ච්හාඳට හරිය්ාකාෙව පිළිතුෙැ 
දුන්න. ඉසිදත්ත ස්වාමීන්ෙහනේවසේ ගැන චිත්ත ගෘහපතිය්ා ච්කාච්ඡචෙ 
පැහැදුණාද කිේච්වාත්, අහනවා, ‘ච්ේ ඉසිදත්ත සව්ාමීන්ෙහනේවසේ ච්කායි් 
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පරච්ද්ශච්ය්් ඉඳෙද ෙැඩමකරෙ තිච්ය්න්ච්න්?’ ‘ගෘහපතිය්, මම අවන්ති පචු්ර් 
ඉඳෙ ආච්ේ’. එතච්කාට ගෘහපතිය්ා කිය්නවා, ‘අවන්ති පුච්ර් ඉන්නවා 
ඉසිදත්ත කිය්ෙ මච්ග් නුදුටු ය්ාළුච්වක්. ඒ අවන්ති පුච්ර් මා නුදුටු 
මිතරච්ය්ක් ඉන්නවා, අදෘර්ෂ්්ට මිතරච්ය්ක් - ච්ේ කාච්ේ පෑච්න් මිතචු්ෙක් 
කිය්න්ච්න ඒ වච්ග් - ඉසිදත්ත කයි්ෙ. ඒ කලුපුතරය්ා මහණ වුණා කිය්ෙත් 
අහෙ තිවයනවා. ඔබෙහනේවසේ දන්නවද, අඳුනනවද ඒ කලුපුතරය්ා?’ 
ඔන්න ඉසිදත්ත හාමුදුෙැච්වෝ නිහඬය්ි. ඔන්න එතච්කාට අහනවා, ‘ඒ 
කුලපුතරය්ා ඔබෙහනේවසේද?’ ‘එච්ස්ය් ගෘහපතිය්’. චිත්ත ගෘහපතිය්ා 
ච්බාච්හාම සතුටු වුණා. දැන් ඉතින් ධර්ම පරශ්ච්නට උත්තෙ දුන්න විතෙක් 
ච්නාච්වය්ි, බෙනච්කාට පෙණ ය්ාළුච්වක්. 

ඔන්න ඉතින් චිත්ත ගෘහපතිය්ා ඊළඟට පවෙණවා. ‘ච්ේ 
අේබාටක වනය් ච්බාච්හාම ෙමණීය්ය්ි. ඔබෙහනේවසේට සවිු පසච්ය්න් මම 
ඕච්නම විිය්කට උපස්ථාන කෙන්නේ’ කිය්ෙ විශාෙ පැවරීමක් කළා. 
ඊට පස්ච්ස සංඝය්ාෙහනේවසේොට ච්හාඳ හැටි දානය් පිළිගන්වෙ ඔන්න 
සංඝය්ාෙහනේවසේො ආපහ ුආොච්මට වැඩම කළා. වැඩම කළාට පස්ච්ස 
ආය්ිත් අෙ මහච්තෙැන්ෙහනේවසේ ඇවිෙේ ඉසිදත්ත හාමුදුෙැවන්ට 
කිය්නවා, ‘ආය්ුර්ෂ්්මතුනි, අෙ පරශ්ච්නට උත්තෙ දුන්න හැටි හරි කදිමය්ිච්න. 
මට වැටහුවණේ නැහැච්න ඒ පරශ්ච්නට උත්තච්ර්. අනිත් දවච්සත ්ඒ වච්ග් 
පරශ්නය්ක් ආච්වාත් ඔබෙහනේවසේම ඉදිරිපත් ච්වො පිළිතුෙැ ච්දන්න’. 
ඔන්න දැනුය්ි අෙ පරච්හ්ෙකිාව. දැන් මහච්තෙැන්ෙහනේවසේච්ග් විශාෙ 
පැවරීමක් ෙැබිෙ තිච්ය්නවා ඉසිදත්ත හාමුදුෙැවන්ට, ඕනෑම ච්වොවක 
ඉදිරිපත් ච්වො අහන පරශ්නවෙට උත්තෙ ච්දන්න. බොච්ගන ය්නච්කාට 
ඒ චිත්ත ගෘහපතිය්ා, මහාදාය්ක මහත්තය්ා පෙණ ය්ාළුවා.  

දැන් ඉතින් ඉසිදත්ත හාමුදුෙැච්වා ච්මාකද කෙන්ච්න? ඔන්න 
පරච්හ්ළිකාව. දැන් ඉසිදත්ත හාමුදුෙැච්වෝ ච්මාකක් කෙය්ිද? ච්මාකක් කෙය්ි 
කිය්ෙද හිතන්ච්න? බොච්පාච්ොතත්ු ච්වන්න තිවයන ඔක්ච්කාම ච්ද්වේ 
ෙැබුණා. ඇතේත ෙශවයනේ සංඝය්ාෙහනේවසේො අතෙ බාෙම හාමුදුෙැච්වා, 
ච්ේ ඉසිදත්ත හාමුදුෙැච්වෝ. එච්හම බාෙම හාමුදුෙැ ච්කච්නකුට ඔච්හාම 
ච්ොකු හාමුදුෙැවන්ච්ගන් පැවරීමක් එන්ච්නත් නෑ. ඔච්ඡචෙ ච්ොකු 
දාය්කච්ය්ෝ, චිත්ත ගෘහපතිය් වච්ග් පරසිද්ධ විශාෙ දාය්ක මහත්තච්ය්ක්ච්ගන් 
ඔය් වච්ග ්විශාෙ පැවරීමක් එන්ච්නත් නැහැ. 

දැන් ච්මාකක්ද ඉසිදත්ත හාමුදුෙැච්වා කෙන්ච්න? ඔන්න කෙපු 
ච්ද්, හරි උත්තච්ර් තමාම බොගන්න. ඔන්න ඊළඟට ඒ සූතරච්ය්් අගට 



93 ෙන වදේශනය  

61 

තිවයන වාකයය්ක් ච්මන්න ච්මච්හමය්ි. අපි හැකිතාකේ දුෙට ඒ පාෙි 
පාඨය් සිංහච්ෙන් කිය්න්න උත්සාහ කෙමු. ඉකබි ති ඉසිදතබත 
ආය්ුෂබමතුනබවහන්මස්, තමනබවහන්මස්ච්ගබ ච්සනසුන සකසබ කෙ තබා, 
පාතර සිවුෙු රැච්ගන, මච්ඡිකාසණබඩ නගෙච්ය්නබ නිකබම ගිය්ා. ඒ නකිබම 
ගිය්ා ගිය්ාමය්ි තවතබ ආපසු ආච්වවතබ නුහු. අන්න ඉසිදත්ත හාමුදුෙැච්වා 
කෙපු ච්ද්. හිතුව හරිද කිය්ෙ බෙන්න. අච්ඡචෙ පැවරීමක් අච්ඡචෙ ොභ 
සත්කාෙ කීර්ති පරශංසා ෙැච්බන අවස්ථාවක් ච්වො ඇය්ි ඉසිදත්ත 
හාමුදුෙැච්වා වැඩිච්ය්? 

අන්න එතන තිච්ය්නවා පින්වතනුි ශාසනික ගුණධමය. ඒවා 
සඳහා ච්නාච්වය්ි ච්ේ ශාසනච්ය්් පැවිද්ද ෙබන්ච්න. ඒවා මඩ වගුෙක්. 
ඒවා එන්න එන්න තමන්ච්ග් පරිහානිය් - අෙ කිය්ාපු මමව ආදිය් 
වැච්ඩන ඒවාය්ි. ඒක දැනච්ගන තමය්ි ඉසිදත්ත ස්වාමීන්ෙහනේවසේ 
එතැනින් වැඩම කච්ළ්. එතච්කාට ඒ සිද්ිච්ය්් තවත් තිච්ය්නවා වටිනා 
ච්කාටසක්. අෙ නිර්නාමික මහච්තෙැන්ෙහනේවසේච්ග් කරිය්ා කලාපය් 
බෙන්න. සුධේම හාමුදුෙැවන්ච්ග් චරිතය්ට වඩා ඉතාමත්ම පුදුමය්ි. ඒ 
මහච්තෙැන්ෙහනේවසේ වකායිතරම් නිහතමානිවය්කින්ද වකායිතරම් ධමය 
ච්ගෞෙවය්කින්ද අෙ ච්පාඩි හාමුදුෙැවන්ට අවසෙ ච්දන්ච්න? ගෘහපතිය්ාට 
පිළිතුෙැ ච්දන්න අවසෙ දුන්න පමණක් ච්නාච්වය්ි, පරශංසා කළා. ඊළඟ 
සැච්ර් පැවෙැවා. එච්හම පවෙෙ තිච්ය්ද්දිත් ඉසිදත්ත ස්වාමීන්ෙහනේවසේ 
ච්දච්වනි දවච්සත්, ඒ පිරිසට කිේච්ව නැහැ ඕන පරශ්නය්ක් මච්ගන් 
අහන්න, මට තමය්ි පවෙෙ තිච්ය්න්ච්න කිය්ෙ. ඉසිදත්ත 
ස්වාමීන්ෙහනේවසේ නිහතමානීව, තුන්ච්වනි වෙත් අසනතුෙැ නිහඬව 
හිටිය්ා. අහෙ අෙ කරමානුකූෙව චාරිතරානුකූෙව මහච්තෙැන්ෙහනේවසේච්ගන් 
අවසෙ ෙබෙය්ි පිළිතුෙැ දුන්ච්න. එතච්කාට ඒ ච්දපැත්ච්තන්ම - 
මහච්තෙැන්ෙහනේවසේච්ග් පුදුම විිච්ය්් ධමය ච්ගෞෙවය්ක් නිහතමානීවය්ක් 
නිර්නාමිකව - ච්පාච්ත් කිය්ච්වන්ච්න නැහැ අහවේ මහච්තෙැන්ෙහනේවසේ 
කිය්ෙ. ඒ වච්ග්ම තමය්ි ඉසිදත්ත සව්ාමීන්ෙහනේවසේච්ග්ත් නිහතමානී බෙ. 

එතච්කාට අපට හිතන්න තිච්ය්න්ච්න ධමය ච්ගෞෙවය්කින් 
ය්ුක්තවම ඉසිදත්ත ස්වාමීන්ෙහනේවසේ - කැපී ච්පච්නන අදහසකින් 
ච්නාච්වය්ි - ච්ෙෝකය්ාට ධමය සංගරහ කිරීේ වශච්ය්න් ඒ ඇසූ පරශ්නය්ට 
පිළිතුෙැ දුන්වන. ඒක එච්ඡචෙය්ි. ඊට එහාට නැහැ. ඊළඟට සාමානයච්ය්න් 
අපි බොච්පාච්ොත්තු ච්වන්ච්න්, පෙණ පෑච්න් මිතුච්ෙක් හේබවණුාට 
පස්ච්ස තමන්ච්ග සමෙැ ච්පාත එච්හම ච්පන්නො හඳුන්වෙ දීෙ, ච්ේ 
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මම තමය්ි අහවො කයි්ෙ. එච්හම ච්මාකවත් ච්මතන නැහැ. ඉසිදත්ත 
ස්වාමීනේහනේවසේ, චිත්ත ගෘහපතිය්ාට තමන්ච්ග අනනයතාව ඔප්පු 
කෙන්න ගිච්ය්් නැහැ. හදිස්සිච්ය්න්ම ඒක එළිච්වන අවස්ථාච්ේ පවා 
නිහඬ වුණා. අන්න ඒ වච්ග ්උදාහෙණය්ක් ච්පන්වනවා අපට ඉසිදත්ත 
ස්වාමීන්ෙහනේවසේ.  

ඒ ඔක්ච්කාම වච්ග් ච්නච්වය්ි අවසානච්ය්්දී ොභ සතක්ාෙ කීර්ති 
පරශංසා ගොච්ගන එනච්කාට ච්මාකක්ද කච්ළ්? ච්සනසුන සකස් කෙෙ 
තිය්ෙ, කාටවත් කිය්න්ච්න නැතිව පාත්තච්ෙත් අෙච්ගන පිට වුණා. ගිය්ා 
ගිය්ාමයි් ආය්ි ආච්ව නැහැ. මුළු මහත් සංඝ සංහතිය්ටම වටිනාම 
ආදර්ශය්ක් ඒ ධමමකථාව තුළ තිච්ය්නවා. සුධේම හාමුදුෙැවනච්්ග් 
කතාච්වන් ය්ේ ශාසනය්කට යම් පහෙක් වැච්දනවනම්, ඒ ඔක්ච්කාම 
කැපිෙ ය්න්න ච්මන්න ච්ේ කථාන්තෙය් ඇති. ගිහිච්ය්ා ච්හෝ ච්ේවා 
පැවිද්ච්දෝ ච්හෝ ච්ේවා ගුණය්ය්ි අපි මතුකරගන්න ඕන. ඒක තමය්ි අෙ 
ගෘහපතිය්ාච්ග් කරිය්ාකලාපය්, ගෘහපතිය්ා එක්ක ඇතෙිුණු පටෙැවිේච්ෙදී 
බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ පක්ෂගරාහ ී ච්නාවී සුධේම භික්ෂුවටම වෙද 
පැවෙැච්ව. කවුෙැ කළතේ වෙද වෙදමය්ි. එතච්කාට ඒක තුළ තිච්ය්න්ච්න 
අෙ කිය්ාපු දුර්ගුණ.  

අපි දැන් හිතන්න තිච්ය්න්ච්න ඔනන් ඔය් ගිහ ිසමාජය් ච්හෝ පැවිදි 
සමාජය් ච්හෝ ච්ේවා ඒ පරිහානිය්ට ච්හ්තු වන භය්ානක උපද්රවය්ක් තමයි් 
ඊර්ෂ්යයාව කිය්න එක. ච්ේ කාෙච්ය්් අපට නිෙන්තෙච්ය්න් අසන්ට 
ෙැච්බනවා සමෘද්ිය්, අභිවෘද්ිය්, දිය්ුණුව, පරගතිය් වැනි ෙසස්න වචන 
ච්ය්ච්දනවා. ඒ වච්ග්ම ච්ේ පුද්ගෙය්න්ච්ග් ජිවන තත්වය් නඟා සිටුවීමට 
ච්කෝටි ගණන් ධනය් ච්ය්ච්දනවා. නමුත් අෙ සිදුෙැෙ ූභාජනය්කට වතුෙ 
පුෙවනව වච්ග් ච්මාකක්ච්දෝ ච්වනවා. සමාජච්ය්් දිය්ුණුවක්නම් ච්පන්්න 
නැහැ. ඕකට ච්හ්තුවක් තමය්ි අනන් අෙ කිය්ාපු ඊර්ෂ්යයාව. ඒ ඊර්ෂ්යයාව තළුින් 
ච්මාකද ච්වන්ච්න? ඊර්ෂ්යයාව නිසා ච්කච්නකුච්ග් සැපත ගැන සතටුක් 
ඇතිච්වන්ච්න් නැහැ. ඔය් පින්වතුන් දන්නවා පින් අනුච්මෝදනාව කිය්ෙ 
ච්දය්ක් තිවයනවා. දැන් ච්ේ පිරිස තුළ පවා අපි දන්නවා, කීප ච්දච්නක් 
එකතුවෙො ච්ේ පිරිසට දානය් පූජා කෙනවා. ඒක අනිත් අය් අනුච්මෝදන් 
ච්වනවා. ඔය් විිච්ය්් පින ්අනුච්මෝදන් වීච්ේ සිරිතක් තිවයනවා. 

පින් අනුච්මෝදන් වීච්මන් පනි් ෙබාගන්න පුළුවන්නම්, 
ච්කච්නකුට ෙැච්බන සැපත අනුච්මෝදන් වීච්මන් තමාටත් සැපතක් 
ෙබාගනේන පළුුවන්. ච්කච්නකුච්ග් ගුණය්ට පැහැදිො ඒකට ගෙැ 
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කිරීච්මන්, තමනුත් ගුණවත් ච්වන්න පුළුවන්. ච්ෙෝකය්ා ඒක දන්ච්න 
නැහැ. ඒ ච්වනුවට තැන ගැනීමට, අනිය්ේ විිය්ට, අධමයච්ය්න් 
මහාතෙඟය්ක් ච්ෙෝකච්ය්්, සමාජච්ය්් තිවයන බව ච්ප්නවා. ඒ තෙච්ඟට 
ආවඩන පිරිසකුත් ඉන්නවා. නමුත් ඒ චින්තනය් අෙ බුදුෙජාණනේ 
ෙහනේවසේ දැක්ෙූ මමතරී, කෙැණා, මුදිතා, උච්ප්ක්ෂා නම්ෙූ සතෙ 
බරහ්මවිහෙණ අමතක කිරීච්මන් ය්න ගමනක්. එතච්කාට අෙ මුදිතා ගුණය් 
ඇති ච්කනාට අනිත් අය්ච්ග ්සතටු දිහා බෙො සතුට ුච්වන්න පුළුවන්. 
ඒ විිච්ය්් සතුටක් නැතිව ඒ ච්වනවුට ඊර්ෂ්යයා කච්ළාත් ච්මාකද ච්වන්ච්න්? 
ඒක විකෘති මානසකි තත්වය්ක් නිසා විපාක වශච්ය්න් සමහෙ විට 
අන්ධව, වපෙව, ච්ගාළුව, බිහිරිව, ච්කාෙව ඊළඟට උපදින්නට ඉඩ 
තිච්බනවා - ඒ විකෘත මානසකි තත්වච්ය්්ම විපාක වශච්ය්න්. ඊර්ෂ්යයාව 
නිසාම ඊට වඩා බෙපතෙව හිංසාකාරී ච්ද්වුත් සමාජච්ය්් සිදු ච්වනවා. 
තමාට පැමිච්ණන්න බැරි ඉෙකක් වෙට ච්වන ච්කච්නක් ගිච්ය්ාත් ඒ 
තැනැත්තා විනාශ කෙන ගතිය් ගිහි පැවිදි සමාජ ච්දච්ක්ම දකනි්න 
ෙැච්බනවා. එදත් එච්හමය්ි අදත් එච්හමය්ි. ච්හ්තවු අන්න අෙ කයි්ාපු 
මුදිතා ගුණය් නැති නසිය්ි. ච්කච්නකුච්ග් සැපය් ගැන හිතෙ සතුටු ච්වො 
තමනුත් ඒ සැපය් ච්බදාගනේන ඕච්න. 

නමුත් දැන් ච්ේ පින්වතුන්ට පරශ්නය්ක් එන්න පළුුවන්, එච්හනේ 
දැන් එතච්කාට සමාජච්ය්් තෙඟ ආදිය්ට ඉඩක් නැද්ද? විභාගවෙට ච්පනී 
හිටිනවා, කරීඩා පිටිච්ය්් තෙඟ තිවයනවා. සමාජච්ය්් ච්ේ තෙඟ කිය්නච්්න 
ච්මාකක්ද? විභාග වශච්ය්නුත් තිවයනවා. ඊළඟට අපිට හිතන්න 
තිච්ය්න්ච්න, තෙඟය් කිය්න්ච්න දක්ෂතා කුසෙතා මුවහත් කෙගැනීච්ේ 
අවස්ථාවට පමණය්ි. ඒක හරිය්ාකාෙව ච්ත්ෙැේ ච්නාගන්න ච්කනාට ඒක 
තුළ ඇතිච්වන්න පුළුවන් මානසික විකෘතිතාවන්. ඒවාච්ය්් පරතිඵෙ 
හැටිය්ට තමය්ි විර්ෂ්ාදි ෙක්ෂණ දැන් තෙැණ සමාජච්ය්් ඇතිවෙනවා 
කිය්න්ච්න. ඉහළම ඉෙකක් වෙට එෙේ කෙනවා, නමුත් එච්තන්ට 
ය්ාගනේන බැහැ. ච්මාකද ය්ාගනේන බැරි? අන්න අෙ කිය්ාපු ඊර්ෂ්යයාව නසිා 
තමා දිය්ුණු ච්වනව ච්වනුවට අවට ඉන්න දිය්ුණු ච්වන ච්කනා 
වට්ටවන්න බෙනවා. එතච්කාට විභාගය්කින් වුණත් ඒච්ක නීති රීති 
උේෙංඝනය් කෙො, ඒවා ඉවත දාෙ, ච්නාච්ය්කුත් වැෙදි විිය්ට, අනිය්ේ 
විිය්ට ඒ තත්වය් ගනේන බැුච්වාත්, අෙ දිය්ුණුච්ේ ෙන්සවු පහළ ය්නවා 
මිසක් කවදාවත් ඉහළ ය්න්ච්න් නැහැ. 
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එතච්කාට දක්ෂතාව මනින්න විභාගය් තිච්ය්න්ච්න. කසුෙතාවය් 
මනින්නය්ි කරීඩා තෙඟ තිච්ය්න්ච්න. කරීඩා පිටිය් ච්පාෙ පිටිය්ක්, සටන් 
පිටිය්ක් ච්වන්ච්න ඊර්ෂ්යයාව කිය්න දුර්ගුණය් නිසය්ි. ඒ ච්වනුවට ය්ච්මක් 
මුදිතාව ඇතිකර ගත්තනම්, තම තමන්ච්ග ආෙක්ෂාවට ච්ේ තෙඟය් කයි්න 
එක ච්නාකෙ බැරි ච්වන්න පුළුවන්. අෙ කිය්ාපු දක්ෂතා කුසෙතා දිය්ුණු 
කෙගැනීම සඳහා එය් සාමාජික අවශයතාවක් ච්වන්න පළුුවන්. ඒක 
තුළින් ච්වන, අන්න අෙ කිය්ාපු හානිය් නැතිකර ගැනීමටනම්, 
උත්සාහවත් ච්වන්න ඕන මුදිතා ගුණය් දිය්ුණු කෙගන්න. ඒක තළුින් 
පොජිතය්ාට පුළුවන් ජය්ගරාහකය්ාට පරශංසා කෙන්න. ඒ වච්ග්ම අෙ 
ජය්ගරාහකය්ාට පළුුවන් පොජිතය්ා තමාට ච්ේ ජය්ගරහණය් ෙබා දුන්න 
ච්කනා හැටිය්ට සලකලා, සුහදතාවක් ච්ගාඩ නඟාගනේන. අෙ කිය්ාපු 
සටන්කාමී පරිසෙය්ක් ච්වනුවට නිය්ම සුහද, සාමකාමී නිය්ම කරීඩාමය් 
ආකේපය්ක් කරීඩා පිටිච්ය්ත් ඇතිවෙනවා. 

එතච්කාට ච්මතන සුදුස්සාට සදුුසු තැන දීමත් ඒ වච්ග්ම 
දක්ෂතාවය්ට ගෙැ කිරීමත් සිදේධවෙනවා. ඇතේත ෙශවයනේ අච්ප් ච්ේ 
ඉෙක්කය් අච්ප් ච්ේ මානව දක්ෂතාවන් දිය්ුණු කිරීමටනම්, වාර්තා 
පිහිටුවීම කිය්න්ච්න් කවුෙැ ච්හෝ ච්ේවා ඒවා පිහිටවුන එක ගැන සතුටු 
ච්වන එකය්ි තිච්ය්න්ච්න. මා පෙද්දෙ ච්ේක දිනන්ට ගිය්ා කිය්න එක 
ච්නාච්වය්ි. මා පිහිට කෙච්ගන, මාත් තෙඟකෙැච්වක් කෙච්ගන, ඒ 
තැනැත්තා ච්ේ තත්වය්ට ගිය්ා කිය්ෙ එපමණකිනුත් සතුටු ච්වන්න 
ඕච්න. ඒ වච්ග්ම අන් ච්කනාවගේ ඒ දිය්ුණුව දැකෙ අවංකවම සතුටු 
ච්වන්න පුළුවන් ශක්තිය්ක් ෙැච්බන්ච්න මුදිතා ගුණය් තමන් තුළ වගා 
කෙගැනීවමනුය්ි. ච්ේවා ච්මාකක්වත් නැහැ ඔන්න ඔය් කිය්ාපු ආර්ථික 
නයාය් තුළ. ඒවා ඉතාම සීඝරච්ය්න් ච්කෝටි ගණන් දානවා, නමුත් 
හිේච්වච්ඡච සිදුෙැච්වච්ඡච භාජනය් තුළින් ගොච්ගන ය්නවා. ගොච්ගන 
ය්න්ච්න, ඔන්න ඔය් කිය්ාපු විර්ෂ්ම මච්නෝභාවය්න් තුළින්. 

දැන් සමහෙවිට අපට අහන්න ෙැච්බනවා ඔය් දුකට පතේවෙච්ඡච 
දිළිඳු දෙැවන්ට ඔවුන්ච්ග් අසෙව්ැසි සමහෙ ධනවත් අය් ච්පාත පත දීෙ 
එච්හම උගන්වනවා. ඒක ච්හාඳය්ි. නමුත් ඒ දෙැවන් ඉච්ගන කිය්ාච්ගන 
ච්ොකු තනතුෙැවෙට පතේවෙනච්කාට ඒ දිහා බෙන්ච්න අමුතු බැෙම්කින්. 
අච්පන් කාෙ බීෙ හැදිච්ඡච මුන් දැන් අහසින් ය්න්න හදනව කිය්ෙ 
කිය්නවා. එච්හමත් නැත්නේ සමහෙ විට බිත්තෙ කාච්ෙදි ච්පාඩි කෙන්න 
බැරි ෙුණ නිසය්ි කිය්ෙ, ඒ කළ උපකාෙය්ටත් පසුතැච්වන අය් ඉන්නවා. 
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ච්ේ වචන ෙලිනේ නැතත් පින්වතුන්, සමාජච්ය්් ච්වන ච්ද්වේ අපට වඩා 
දන්නව. මහභය්ානක අන්දමින් ගිහි ච්හෝ පැවිදි ච්හෝ ච්ේවා, ඒ සමාජය් 
තුළ ච්මන්න ච්ේ විිච්හ් ආකේප ඇතිච්වන්ච්න්, ඒ දිහා වැෙදි විිහට 
බැෙීච්මන්. සමහෙවිට ච්ේවා සමාජය්ට අදාළ ච්ද්වේ කිය්ෙ හිතන්න 
පුළුවන්. එච්හම තෙඟකාරී විෂමකාරී තත්වය්ක් නැත්නේ සමාජය් 
දිය්ුණුච්වන්ච්න් නෑ කිය්ෙ. 

එච්හම ච්කනාට බෙන්න තිච්ය්න්ච්න තමන්ච්ග් ච්ගදෙ ගැන. 
ච්ගදෙක අේමෙ තාත්තෙ ච්කාච්හාමද දෙැවන් දිහා බෙන්ච්න? ඔය් 
මමතරී, කෙැණා, මුදිතා, උච්ප්ක්ෂා කිය්න ච්ේ කාෙණා, ච්ගදෙදි මවත් 
පිය්ාත් තුළය්ි දකින්න ෙැච්බන්ච්න්. ඒකය්ි බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ බරහ්මාති 
මාතා පිතච්ො කිය්ෙ කිය්න්ච්න. මේපිය් උපස්ථාන ගැන ච්කාච්තකුත් 
අහෙ තිවයනව ච්ේ පින්වතුන්. මවට පිය්ාට බරහ්මය්ා කිය්ෙ කයි්න්ච්න 
ඒකය්ි. පවෙු කිය්න ඒකකය් තළු ඒක සාථයකව කරිය්ාතම්ක ච්වනවනම්, 
පවුෙක වකායිතරම් දිය්ුණුවක් ඇතිවෙනවද? ච්කාය්ිතෙේ සමගි 
සේපන්න සහජීවනය්ක් ඇතිච්වනවද? සතුටක් ඇතිච්වනවද? 

දැන් ඔය් පවුෙක ඇතේත ෙශවයනේ බෙනවනම්, මේ ච්කච්නක් 
දෙැච්වක් කුච්ස් ඇතිකරච්ගන ඉඳෙ, මෙමුතර ඇදෙ, ඔක්ච්කාමත් කෙෙ 
දිය්ුණු වුණාට පස්ච්ස ඊර්ෂ්යයාවක් ඇතිකරගන්ච්න නැහැච්න. මච්ග් පුතා 
හපනා කිය්ෙ සතුට ු ච්වනව. නමුත් අසේවැසිය්ා, අන්න අෙ විිය්ට 
තමන්ච්ග පිහිට ෙබෙ, ච්ොකු තනතුෙක් ෙබා ගත්ත ුතත්වය්කට ගිය්ාම, 
ඒච්කදි අමුතු බැේමක් බෙනවා. ච්මාකද ච්හ්තුව? අන්න අෙ බරහම්කම 
ච්ගදෙට විතෙය්ි. ච්ගදෙට විතෙක් සමීා කෙගත්ත බරහ්ම විහෙණය්ක්. 
නමුත් බුදුපිය්ාණනේ ෙහනේවසේ දක්වන්ච්න, ච්ේ බරහ්ම විහෙණ හතෙ සතෙ 
දිශාච්ේම පැතිෙවිය් ය්ුතු - ‘අ්පමඤ්ා’ කිය්ෙ කයි්නවා - අපරමාණ 
වශච්ය්න් පැතිෙවිය් ය්ුතු ගුණධමයය් හැටිය්ටය්ි. එතච්කාට ඒ විිය්ට 
අපරමාණ වශච්ය්න් පැතිරීම කිය්ෙ කිය්න්ච්න, මච්ග් ච්හෝ ච්ේවා, මච්ග් 
ච්නාච්ේ ච්හෝ ච්ේවා ය්ේ ච්කච්නක් ච්ේ ච්ේ විිය්ට සැපවත් ච්වනවනම්, 
ඒක දිහා බෙෙ, ඒක මට සතුටට ච්හ්තුවක්, ඒ සතුට මම ච්බදාගනේන 
ඕච්න කිය්ෙ කිය්න වටිනා ගුණය්ය්ි මුදිතාව කිය්ෙ කිය්න්ච්න. 

තවත් ඇතැේ අවස්ථාවක, ච්ේවා ච්පාත පච්ත් එන උපමාවක් 
ච්නාවුණත් සිතට වදින්න ඕන නිසා ඇතැේ උපමා අපි ඉදිරිපත් කෙනව. 
දැන් ඔය් මමතරිය් කිය්න එක - මෘදු ගුණය්, හරිය්ට අෙ කුඩා දෙැච්වක් 
උපන්න හැටිච්ය්ම දිෙවන්න පහසු මව් කිරි වච්ග් තමය්ි, ච්ේ මමතරිය් 
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කිය්න එක. සිය්ු සත්වය්න ්ච්කච්ෙහි ‘සුවපත් ච්ේවා!’ කිය්ෙ වැඩීම, 
ඒක මූෙික ආෙේභ ගුණය්යි්. ඉතින් ච්ේ සතෙ බරහ්ම විහෙණ තුළ මහපුදුම 
සේබන්ධතාවය්ක් වැඩීමක් දකින්න ෙැච්බනවා. ච්ේවා ච්ේ විිය්ට 
බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ ච්ද්ශනා කච්ළ් ච්මාකද? ඕනනේ බුදුෙජාණනේ 
ෙහනේවසේට තිබුණච්න් උච්ප්ක්ෂාව මුෙට දාෙ තව තැනක කෙැණාව දාෙ, 
තව තැනකට මුදිතාව දාෙ එච්හම කෙන්න. එච්හම පටෙැවිේෙක් කෙෙ 
නැහැ. කරමානුකෙූවයි් ඉදිරිපත් කච්ළ්. අන්න ඒ කරමානුකූෙවය් 
දක්වන්නය්ි අපි ච්ේ උතස්ාහ කෙන්ච්න. එතච්කාට මමතරිය් මේ 
ච්කච්නක් කුඩා දෙැවට ච්දන මේ කිරි ෙවගයි. ඒ තෙේ ෙසවත් ආහාෙය්ක් 
නෑ කිය්නවා, ච්පෝර්ෂ්යදාය්ක ආහාෙය්ක් නෑ කිය්නවා. ඒ වච්ග්ම දිෙවන්න 
පහසු ආහාෙය්ක් කිය්නවා. ඒ වච්ග් තමය්ි සිය්ු සත්වය්න ්ච්කච්ෙහි 
‘සුවපත් ච්ේවා’ කිය්න ච්ේ සිතිවිෙේ. 

මමතරිය් අපරමාණ වශච්ය්න් පැතිෙවීම තුළින් වැච්ඩන්ච්න් 
තමනුය්ි. අන්න අෙ කිය්ාපු මෘදු ච්මාච්ළාක් ගුණච්ය්න්, මමතරී ගුණච්ය්න් 
වැච්ඩනවා. ඊළඟට කෙැණාව කයි්ෙ කිය්න්ච්න, ඒච්කදිත් අෙ දෙැවා 
පිළිබඳව අවස්ථානුකූෙව, පිහිටවිය් ය්ුතු අවස්ථාවේවෙ දුකට පතව්ුණු 
අවස්ථාවෙව්ෙ, ය්ේ ය්ේ කරම ෙලනිේ ඒ දෙැවා සැපවත් කෙන්න උතස්ාහ 
කෙනවා, පිහිට ච්වනවා. එතච්කාට ඒ දුකින් මිදවීච්ේ ගතිය්. එතච්කාට 
ඒක අපිට සාමානය උපමාවක් හැටිය්ට ගන්ච්න, ච්ේවා සිය්ය්ට සයී්ක් 
ගැෙච්පන්ච්න නැතිච්වන්න පුළුවන්. එතච්කාට සමාජච්ය්් කිය්මනක් 
තිවයනවා, ච්වඬෙැ පිඩක් වච්ග් මච්ග් හදවත උණු වුණා කයි්ෙ. අන්න 
එතච්කාට අෙ කිරි ගැන කිේව වච්ග් ච්වඬෙැය්ි කිය්මු අප ිකෙැණාවට. 
ඉතින් ඊළඟට අපි බෙමු මුදිතාව. අපි පටනේ ගත්ච්ත ඒච්කන්ච්න. ඉතින් 
ච්ේ කිරි කතාච්වන්ම කිය්නවානම්, මුදිතාවට ච්මාකක්ද අපට ච්දන්න 
පුළුවන් උපමාව? මුදිතාව ඉතාම ච්හාඳ, අෙ අනිත් ච්කනාච්ග ්සැපතට 
පැහැච්දන පරසන්න තත්වය්ක්. මිදිච්ඡච්ඡ කිරි භාජනය්ක් දිහා බැුවහම ඒ 
සිතිවිේෙ ඇතිවෙනව ච්න්ද? ච්බාච්හාම තැන්පත්, පරසන්නය්ි. අපි කයි්මු 
ඔන්න දී කිරි කයි්ෙ, මිදිච්ඡච කිරි කිය්ෙ මුදිතාව. 

ඊළඟට ඔන්න ඉතිරි ච්වො තිච්ය්න්ච්න උච්ප්ක්ෂාව. එකච්න් 
ගැඹුෙැම එක. සාමානය ච්කච්නකුට ච්ත්ෙැේගනේනත් අමාෙැය්ි. 
උච්ප්ක්ෂාව කිය්න්ච්න අහක බොච්ගන ය්ෑමය්ි කිය්ෙ ච්කච්නක් හතිය්ි. 
එච්හම එකක් ච්නච්මය්ි, ඊට වඩා ගැඹුෙැ ච්දය්ක්. උච්ප්ක්ෂාව තුළ තමය්ි, 
දැන් අෙ මේපිය්න් පවා කුඩා අවිච්ය්් ඉද්දී අෙ තුෙැේ කෙච්ගන හිටිය් 
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දෙැවා, දනගාච්ගන ගිහිේො ච්කාච්හාමහරි නැගිට්ටහම පුතා හපනා 
කිය්ෙ සතුට ුවුණා. තවත් ඒ වච්ග් ච්ොකු ච්ොකු සමාජ තත්ව ෙබාච්ගන 
දිය්ුණු වුණා. ඊළඟට ය්ේ අවසථ්ාවක ච්වන් ච්වන්න සිදේධෙුණා. ඒ 
ච්වනච්කාට අේම තාත්තච්ග ්හිස රැවුේ ඉදිො. දැන් ඉතින් බරහ්ම ොජච්ය්ෝ 
වච්ග්මය්ි. දැන් ඉතින් උච්ප්ක්ෂාච්වන් ඉහළම ගුණය්, උච්ප්ක්ෂාච්වන් 
මධයස්ථභාවය්. ඒ අය්ච්ග් කමයය් ඒ අය්ට ච්හාඳනම් අපට ච්මාකද? කයි්ෙ. 
ඒක තමය්ි ගැඹුෙැම ගුණය්, උච්පක්්ෂා ගුණය්. 

අපි අෙ මුෙින්ම කිේවච්න බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ උච්ප්ක්ෂාව ඇය්ි 
මුෙට දැේච්ම නැත්ච්ත? උච්ප්ක්ෂාව මුෙට දැේමනම් හරි ච්ේසි වච්ග් 
ච්ප්නව. ච්මාකවත් ඕච්න නෑ, අනති් ච්කනා දිහා බෙන්නවත් ඕන නැහැ. 
අපි ඔච්හ ්අච්ප් වැඩ කෙගන ය්නව, ච්කළවෙක් කෙමු කිය්ෙ. ඒකට අපි 
උපමාවක් හැටිය්ට කිය්නවානම්, කිය්න්න තිච්ය්න්ච්න ච්ේකය්ි. 
උච්ප්ක්ෂාව අපි උපමා කෙනව ගිච්තේ වෙට. ගිච්තේ ච්බාච්හාම බෙ 
ද්රවයය්ක්. ගිච්තේ කළය්ක් අනික් පැත්ත හැච්ෙේච්වාත් වැක්ච්කච්ෙන්ච්න 
නෑච්න, ඒ තෙමට හය්ිය්ය්ි. නමුත් ගිච්තේ පුළුවන්ද එළච්දනකච්ගන් 
ච්දාවාගනේන? ගිච්තේ ච්දාවන්න බැහැ. කිරිය්ි ච්දාවාගන්න පුළුවන් 
ච්වන්ච්න. එතච්කාට ඒ විිය්ට ච්දාවාගත්ත කිරි ය්ේ ය්ේ ඒ කැළතීම් ආදී 
කරිය්ාදාමය්කට භාජනය් කෙෙ, අවසානච්ය්ය්ි ගිච්තේ හැච්දන්ච්න්. අන්න 
ඒ වච්ග් තමයි් උච්ප්ක්ෂාව කයි්න එක අෙ විිය්ට ඇස කන වසාච්ගන 
ය්ාම ච්නාච්වය්ි. ඊට වඩා ගැඹුෙැ ච්දය්ක්. මමතරිය්ත් ච්මෝෙො, 
කෙැණාවත් ච්මෝෙො, මුදිතාවත් ච්මෝෙො අවසානච්ය්් ඒ චිත්ත 
සන්තානච්ය්් ය්ේ ගැඹුෙැම අවච්බෝධය්ක් එනවා. 

අපි ච්කාච්ඡචෙ උදේ කළත් අවසාච්නට බෙනච්කාට ඉතුෙැ හරිය් 
කෙන්න ච්වන්ච්න තම තමන්ටමය්ි. ච්මාකද? ‘කම්මස්සක්ා, කම්ම දාය්ාච්දා, 
කම්ම ච්ය්ානි, කම්ම බන්ධු, කම්ම පටිසෙච්ණා’ වශච්ය්න් බුදුෙජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කෙෙ තිවයන නසිා, මීට එහාට අපට කෙන්න ච්දය්ක් 
නැහැ. කමයය්මය්ි එය්ාච්ග දාය්ාදය්, කමයය්මය්ි එය්ාච්ග නෑය්ා. අපි 
ච්නාච්වය්ි, කමයය්මයි්. කම්ම බන්ධ,ු කේම පටිසෙණා - අපි ච්කාච්ඡචෙ 
පිළිසෙණක් ච්වන්න බැුවත් ඊට එහාට අපට බැහැ, කමයය්මයි් එය්ාට 
පිළිසෙණ. අන්න ඒ විිය්ට හිතෙ උච්ප්ක්ෂාව ඇතකිරගැනීමය්ි. සතෙ 
බරහ්ම විහෙණවෙ වටිනාකම අපට ච්ත්ච්ෙනවා. මේපිය්න්ච්ගන් සතෙ 
බරහ්ම විහෙණවෙට පින් සිදේධවෙන්නය්ි, ච්ේ දෙැවන් ඒ විිච්ය්් තත්ව 
වෙට පතේවෙො තිච්ය්න්ච්න්. මේපිය්න් වස විස කවන්ච්න නැතිව, 
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ච්නාච්ය්කුත් උපද්රව ෙලට නිරාෙරණය කෙන්ච්න නැතිව, ඔවුන්ච්ගන් ඒ 
ච්වනුවට රැකවෙණය් ෙබමින් දෙැවකුට හැච්දන්න පුළුවන් වන්ච්න් 
ඔන්න ඔය් සතෙ බරහ්ම විහෙණ නිසය්ි. එතච්කාට පුද්ගෙ ඒකකය් 
වශච්ය්න්, සමාජ ඒකකය් වශච්ය්න් හිතනේන. පවෙු් ඒකකය් තුළ තතව්ය් 
එච්හමනම්, අපට හිතන්න තිච්ය්න්ච්න සමාජය්ත් එච්හමමය්ි. සමාජච්ය්් 
දිය්ුණුවතේ පරගතිය්තේ, සමාජිකය්ාවගේ, සමාජච්ය්් ඉන්න ඒ තැනැත්තාච්ග් 
දිය්ුණුවත් අෙ කිය්ප ුඅවස්ථා හතෙ පහු කෙෙයි් ය්න්ච්න. 

ඒක නිසා ඒ ගුණධමය අප එක එක්ච්කනා වගා කෙගත්ච්තාත්, 
අෙ කිය්ාපු, සමාජච්ය්් තිවයන තෙඟකාරී බව ච්නච්මය්ි එතන තිච්ය්න්ච්න 
මුදිතාෙ. තෙඟය්ක් තිවයනවා. නමුත් ඒකට ය්ට ච්වො තෙඟකාරී ච්වො 
අනිය්ේ විිය්ට නීති රීති, විභාගච්ය්් දී ච්හෝ ච්ේවා කරීඩාපිටිච්ය්් දී වහෝ 
ච්ේවා නීති රීති උේෙංඝනය් කෙො තමන්ට අය්ිති නැති තැනට පනින්න 
ගිච්ය්ාත් අනිත් අය්ට අව කපෙ, කවදාවක්වත් දිය්ුණු ච්වන්න බැහැ. ඒ 
දිය්ුණුච්ේ වාර්තාව කයි්න්ච්න්, ඒ ෙන්සුව පහළට ය්නවා මිසක්, කවදාවත් 
එක ජාතිය්ක් වශච්ය්න්, සමාජය්ක් වශච්ය්න් දිය්ුණු ච්වන්න බැහැ. ඒ 
නිසා ඒවාච්ය්් අඩුපාඩු ටික, අෙ සිදුෙැ ටික වහන්න ඕන. ආර්ථිකච්ය්න් 
විතෙක් ඔය් ටික කෙන්න බැහැ. ච්භෞතික දිය්ුණුවට ආවඩන ච්ේ ය්ුගච්ය්්, 
බණ කිය්න ය්ුගය් ඉවෙය්ි දැන් හඳට ය්න කාෙය් කයි්ෙ ය්ේ ච්කච්නක් 
ච්ේවාට නිගරහ කෙනවා. බුද්ධ වචන තමන් උත්සාහ කෙෙ තමතමනේ 
ච්මන්න ච්ේවාච්ය්් අගය් ච්ත්ෙැේ අෙච්ගන සමාජච්ය්් ජීවත් ච්ේනම්, 
තමන්ච්ග් ජිවිතච්ය්් ච්කායි් ච්කාය්ි විිච්ය්් ඝට්ටන ආවත් අෙ කිය්ාපු 
හතච්ෙන් එකකට දාෙ, ඒව පිළිබඳව සිත සකස් කෙගැනීමට - අවසානච්ය්් 
ච්ේ කමයය් තමන්ටම අයි්ති ච්දය්ක්, අනිත් ච්කනා කළ ච්දය්ක් ච්නාච්වය්ි 
කිය්ෙ හිත සකස් කෙගන්න පො හැකිය්ාවක් ඇතිවෙනවා. 

එතච්කාට අපි කේපනා කෙන්න ඕන මුදිතාච්ේ වටිනාකම. 
සාමානයච්ය්න් අපට ජීවත් වීම සඳහා ධනය් රැස් කෙන්න සිදේධවෙනවා. 
දැන උගත්කේ ෙබාගනේනවා. ඒවා ච්බදා හදාගනේනත් පුෙැදු ච්වන්න ඕන. 
තමන්ච්ග අසේවාසීන් එක්ක, ෙටවැසිය්න් එක්ක, ච්ෙෝකවාසීන් එක්ක 
ච්නාමසුෙැව ච්බදා හදාගන්න පුෙැදු ච්වන්න ඕන, ශක්ති පමණින් ඒ 
ධනය්ත් දැනුමත්. ඒවා පිළිබඳ මසුෙැකම මමාය්නය් ච්නාච්වය්ි. ච්ේ 
පෙේපො ගණනක ඥාන සේභාෙය්ක් අපට ෙැබුච්ණ කී ච්දච්නකචු්ග 
පිහිච්ටන්ද? කිය්ෙ හිතන්න ඕන. ච්ේ මහච්පාච්ළාච්වන් ෙැච්බන සාෙය්, 
ච්ේවාය්ින් ච්ේ ච්ගාඩනඟා ගතත්ු හැම ච්දය්ක්ම, ච්ේ හැම එකක්ම 
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පෙේපො ගණනක විශාෙ ජීවන සටනක අවසාන පරතඵිෙය්ි අප ිච්ේ 
ජීවිතකාෙය් තුළ භුක්ති විඳින්ච්න. 

උපමාවක් වශච්ය්න් කිය්නවනම්, ච්ේ දීර්ඝ සංසාෙ ගමච්න් අපි 
ච්ේ ච්ගය්ක් ච්දාෙක් හදාච්ගන ගතකරන ජීවිතය්, තාවකාෙික අේබෙමක 
ගතකරන ජීවිතය්ක් හැටිය්ට කෙප්නා කෙන්න ඕන. අේබෙමක රෑට 
එකතුච්වන මගීන් ඒ තමන් අෙච්ගන ආපු ච්ද්වේ, ච්කච්නකුච්ග් මේච්ෙ 
තිච්ය්න්ච්න් හාේ, තව ච්කච්නකුච්ග් පරිප්පු, තව ච්කච්නකුච්ග් ච්පාේ. 
ච්ේ මච්ග් ච්කාටසය්ි කයි්ෙ ච්වන් කෙගන්ච්න නැතිව, ච්ේව එකතු කෙෙ 
භාජනය්කට දාෙ උය්ාච්ගන පිහාච්ගන කාෙ, ච්වන් ච්වො ය්නව වච්ග් 
කච්ළාත් තමය්ි තමන්ට ච්ේ සමාජච්ය්් ය්න්න පුළුවන් වන්ච්න. නැතිව 
අෙ ආඬින්ච්ග කතාව වච්ග්, ච්මන්න මච්ග් හාේ මිට කිය්ෙ ච්බාෙැවට 
මිට ච්මාෙවෙ දැේච්මාත්, අනිත් ච්කනත් ඒ විිය්ට කච්ළාත්, බත් හැෙිය් 
ච්වනුවට වතුෙය්ි ච්බාන්න ච්වනච්්න. ඔන්න ඔය් තත්වය්ක් සමාජච්ය්් 
තිච්ය්න්ච්න්. තමාවගනේ සමාජයටතේ අනිත් අය්ටත් ච්දන්න තිවයන ච්ද් 
ගැන ච්නාච්වය්ි, ඒ අය්ච්ග ්තිවයන ටිකත් හූෙච්ගන කෑම අච්ප් පෙමාථයය් 
කෙගත්ච්තාත්, අපට කවදාවත් දිය්ුණුවක් ෙබන්න හේබ ච්වන්ච්න නැහැ. 

දැන් ච්ේ වහින වැස්ස ගැන අපි හිතෙ බෙමු. වැස්ස ගැන අපි 
සැෙකිේච්ෙන් බැුච්ව නැත්නේ අපිට ච්නාච්පච්නන එක ච්දය්ක් 
ච්වනවා. ච්ේ සමාජච්ය්්, ච්ේ ච්ෙෝකච්ය්් කවදත් ච්වන ච්දය්ක්. ඔය් 
කුඹින්ච්ග සිරිතක් තිවයනවා, උන් පාය්න කාච්ෙදි රෑ දවේ මහන්සිච්වො 
කන්න ච්ද් රැස් කෙනවා. අෙච්ගන ය්නවා. ච්හාඳින් බෙනච්කාට ච්පන්ව, 
ඒව ච්කාය්ිතෙේ ආෙක්ෂා සංවිධාන කෙෙ තමන්ච්ග ගුේවෙට අෙගන 
ය්නවද කිය්ෙ. ඔන්න අකේ වැසස්ක් එනවා. අකේ වැසස්ත් ආවහම 
ච්මාකද ච්වන්ච්න? අෙ එකතු කෙගත්ත ආහාෙ ටිකත්, කටින් ඩැහැ ගත්තු 
බිත්තෙ ටිකත්, ඔක්ච්කාම ච්හෝදෙ ය්නව. ඉතින් ච්මන්න ච්ේ කුඹි 
ච්ෙෝකච්ය්් සිදේධවෙන සිද්ි. කඩුා ච්ද් ච්ොකු කෙෙ ගනේන කැමොවකින් 
චිතරපටිය්ක් හැටිය්ට ගත්ච්තාත්, ච්ේ පින්වතුන් පහුගයි් දවච්ස් සුනාමිය් 
පිළිබඳව මාධයය් ෙලිනේ දුටු චිතරවෙට, පින්තූෙවෙට වැඩි ච්වනසක් නෑ. 
එතච්කාට ඒ කුඹි ච්ෙෝච්ක තත්ච්වම තමය්ි ච්මතන මනුර්ෂ්ය ච්ෙෝකච්ය්් 
තිච්ය්න්ච්නත්. ච්කාය්ි ච්මාච්හාච්ත ඊළඟ සුනාමිය් එය්ිද දන්ච්න නැතුව 
ච්ේ ගතකරන දවස් කීපය් තුළ හඳ අෙේන්න, ඉෙ අෙේන්න ය්නවා 
ච්වනුවට අපි කළ යු්ත්ච්ත් ච්මාකක්ද? අච්ප් ජීවිතය් බුදුපිය්ාණනේ 
ෙහනේවසේ දක්වා වදාළ ච්ේ ජාති ජො වයාි මෙණාදී දුක් ච්කළවෙ කිරීච්ේ 
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ආර්ය අෂේටාංගිකමාර්ගය්ට බැහැෙ, ඒකට අදාළෙන, ඒකට සිත සකස් 
කෙගන්නම උපකාරී වන, ච්ේ සතෙ බරහ්ම විහෙණ ආදී වටිනා ධමය අපි 
පුෙැදු පුහුණු කෙනවානම්, අන්න ඒක තමය්ි අච්ප් ජිවිතච්ය්න් ගතයුතු 
වටිනා උපරිම පරච්ය්ෝජනය්. අපට සතුටු ච්වන්න පුළුවන් අවසාන 
අවස්ථාච්ේදී ඒච්කනුත්. කසිිම ච්කච්නකුට වකායිතරම් උපකරම ච්ය්දුවත් 
නැතිකරගන්න බැරි ච්ද් තමයි් නැවත උපත. අනිත් ච්කනාච්ග උපත 
පාෙනය් කෙන්න පුළුවන් ෙුණත් තමන්ච්ග උපත පාෙනය් කෙගන්න 
බැහැ. උප්පත්තිය් පාෙනය් කෙගන්න බැහැ. ඒ පාෙනය් කෙන එකට 
තමය්ි බුදුපිය්ාණනේ ෙහනේවසේ බුද්ධවච්ය්න් පස්ච්ස් පරකාශ කච්ළ්, 
‘නත්ථිදානි පුනබ්භච්වා’ කිය්ෙ. නැවත උපදින්ච්න් නෑ කිය්ෙ. බුදු 
ච්කච්නකුට පමණය්ි, ෙහත් ච්කච්නකුට පමණය්ි ඒ පරකාශය් කෙන්න 
ශක්තිය්ක් තිච්ය්න්ච්න. 

එතකේ අපට කෙන්න සිදේධවෙන්ච්න ච්මාකක්ද? දැන් අෙ 
මුහුච්දන් එන සුනාමිය් ගැනය්ි වැඩි කතාව තිච්ය්න්ච්න. සංසාෙ සාගච්ර් 
සුනාමි තුනක් තිවයනවා, ‘ජොව, වයාධිය්, මෙණය්’ කිය්ෙ. ඒ සුනාමි 
තුච්නන් කාටවත් ච්ේච්ෙන්න බෑ. ඒ සුනාමි තුච්නන් ච්ේච්ෙන්නනම් අෙ 
කිය්ාපු ජාති - උපත නැතිකරගනන් ඕන. උපත නැති කළ අවස්ථාච්ේ 
තමය්ි ජොවත් වයාිය්ත ්මෙණය්ත් නැතිකරගන්න පුළුවන්. එතච්කාට 
අන්න ඒ සුනාමි තුච්නන් ච්ේරීමට මාර්ගය්ය්ි බුදුපිය්ාණනේ ෙහනේවසේ 
ආර්යඅෂේටාංගික මාර්ගය් තුළින් දක්වෙ තිච්ය්න්ච්න. ඒ වච්ගම් ඒ 
විමුක්තිය්ය්ි, ‘දිවය්ින’, ‘ච්ෙන’ ආදී නේවෙින් හඳුන්වන ඒ උතුේ නිර්වාණ 
ධමයය්, නවින. එතච්කාට අන්න ඒ නිවීමට මනුර්ෂ්යය්කුච්ග ්පෙමාථයය්ක් 
තිච්ේනම්, ඉර්ෂ්්ටාවක්, ඉෙකක්ය්ක් තිච්බනවානම් ඒ හැම ඉෙකක්ය්ක්ම 
ඉක්මවෙ ය්න නිය්ම සැනසෙි්ෙ බදුුපිය්ාණනේ ෙහනේවසේ දැක්ෙ ූඅෙ කයි්ාපු 
ජො, වයාි, මෙණ ෙලිනේ මිදීච්මන් ඒ එකක්ම ජාතිච්ය්න් මිදීච්මන් ෙබන 
ඒ උතුේ නිවනය්ි. 

ඒ උතුේ ධමය මාර්ගච්ය්් ය්න පිනව්තා කේපනා කෙන්ට ඕන - 
සංඝය්ාෙහනේවසේලා අතෙ වයවහාෙය්ක් තිබුණාට සිේපසය් කයි්ෙ, 
සිේපසය් සඳහා ජීවත්ච්වනවා ච්නච්වය්ි. ජීවතව්ීච්ේ උතේු පෙමාථයය් 
ඉර්ෂ්්ටකෙගැනීමට උපකාෙ කෙගනන් ච්ද්වේ පමණය්ි ආහාෙය්, වස්තරය්, 
ච්ස්නාසනය්, ගිෙන්පස. ඒවා පෙමාථය ච්නාච්වය්ි. නමුත් සාමානය 
ච්ෙෝකච්ය්් ආර්ථික විදයාව ඔස්ච්ස් දුවන අය්ට හිච්තන්ච්න ච්ේකයි් 
පෙමාථයය් කිය්ෙ. ඔන්න ඔය් කයි්ාපු පරතයය් පෙමාථයය් කෙගන්නවා. අනිත් 
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ගුණධමය ච්නාතකා හරිනවා. ච්මාකටද මනුර්ෂ්යච්ය්ක් ජීෙතේවෙන්ච්න? ච්ේ 
ශරීෙය්ක් අපි ජීවත් කෙගන්ච්න ච්මාකටද? ච්ේක ච්නානසා ච්නාච්ය්කුත් 
විිච්ය්් වර්තමාන මවදයකරම ෙලිනේ කෑෙි පුෙැද්දමින් පාස්සමින්, 
ච්නාච්ය්කුත් විිච්ය්් කෑෙි එකතු කෙගත්ත පෙණ වාහනය් වච්ග්, ච්මච්ඡචෙ 
කේ ච්ගනිය්න්ච්න ච්මාකටද? හුඟක් කේ ජීෙතේ වීම ගැන හිතනවානම්, 
කපුටා අපට වැඩිය් ඉහළින් ඉනච්්න. අවුෙැදු සයි්ය්ක් ජීෙතේවෙනවය්ි 
කිය්නවා. නමුත් මනුස්සච්ය්ක් වැඩි කාෙය්ක් ජීවත් කිරීමමද ඉෙකක්ය්? 
ඒකය්ි බුදුපිය්ාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කෙෙ තිච්ය්න්ච්න එක දවසක් හරි 
ධමයානුකෙූව ජීවත් වීමයි් වටින්ච්න. ච්ේ පින්වතුන් දන්නව ගාථා ච්පළක් 
තිවයනව ධේමපදච්ය්්, අෙුෙැදු සිය්ය්ක් ඇතිවීේ නැතිවීේ ච්නාදැක 
ජීෙතේවෙනවට වඩා, ඒ කිය්න්ච්න අනිතයතාව ච්නාදැක ජීෙතේවෙනවට 
වඩා, එක දවසක් අනිතයතාව දකනි්මින් ජීවත්වීම වටිනව කිය්ෙ. අන්න 
නිය්ම සාෙධමය. 

සාෙධමය ගැන කථාකෙන ය්ුගය්ක අපට කේපනා කෙන්න 
තිච්ය්න්ච්න ඒ වචනය් පාවිච්ඡචි කෙනවානම්, ච්මන්න ච්ේකය්ි සාෙධමයය්. 
ච්මාකද සාෙධමයය් ඕන ච්වන්ච්න? අන්න අෙ කිය්ාපු සුනාමි තුච්නන් 
ච්ේච්ෙන්න පුළුවන් ච්වන්න. ච්වන කාටවත් ඒවය්ින් ච්ේච්ෙන්න බැහැ. 
අපි මහමුහුච්දන් එන සුනාමිය් ගැන හිත හිතා කතා කෙ කෙ 
ච්නාච්ය්කුත් විිච්ය්් සංකේපනා මව මවා ඉන්නවා. ඊට කෙින් අෙ 
කිය්ාපු සුනාමි, ජොව ච්වන්න පළුුවන්, වයාිය් ච්වන්න පළුුවන්, මෙණය් 
ච්වන්න පුළුවන්. ච්ේවාට ය්ට ච්වනවා. ච්මන්න ච්ේකය්ි සංසාෙ තතව්ය්. 
ඒ නිසා ඒච්කන් මිදීමට බුදුපිය්ාණනේ ෙහනේවසේ දක්වා වදාළ පණිවිඩය්, 
ඒ ධමයය් අපි ආෙක්ෂා කෙගන්න ඕන. ආෙක්ෂා කෙගන්ච්න ච්වන එකකට 
ච්නච්වය්ි. ඒවා අවච්බෝධ කෙගන්න පුළුවන් අය් ච්කාතනක ච්හෝ 
ඉන්නවනම්, ඒ අය්ට ච්ේ ධමයය් පරච්ය්ෝජන කෙච්ගන, අවච්බෝධ කෙච්ගන 
ච්ේ සංසාෙ දුක ච්කළවෙ කෙගන්න අවස්ථාව සෙසාගැනීම සඳහාය්ි.  

අන්න ඒක නසිය්ි අප ිකිේච්ේ, අපි ෙබාගන්න ධනය්ත්, දැනුමත් 
ච්ෙෝක සත්වය්ා ච්වනුච්වන් ච්නාමසුෙැව ච්දන්ට ඕන. ඒ ච්දන්ච්න අච්ප් 
ච්ේ ඉෙක්කය්න්, අපි අෙ තෙඟ ගැන කිේවා වච්ග්, අච්ප් ජීවන 
ඉෙක්කය්න් පහත් තත්වය්කින් උසස් තත්වය්කට ච්ගන ඒමය්ි අච්ප් 
පෙමාථයය් වියයුත්ච්ත්. එන්න එනන්ම ඒව පහත් තත්වය්ටය්ි ය්නච්්න. 
ඔය් විොසිතා ච්ෙෝකය් ගැන සෙකෙ බෙනච්කාට, ච්මානවද ච්ේ තෙැණ 
තෙැණිය්න් ච්ොකු හැටිය්ට සෙකන්ච්න? ච්මානවද ඉෙක්ක කෙගනච්්න? 
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බටහිරින් ආවා ච්හෝ ච්ේවා අභයන්තෙච්ය්න් හදාගත්තා ච්හෝ ච්ේවා. ඒ 
වටිනා ජීවිතය්ක්. වටිනා ජීවිතය්ක් කිය්ෙ කිය්න්ච්න ච්මාකද? තිරිසනනු්ට 
නෑ ඒ හැකිය්ාව, තිරිසනුන්ට බෑ ච්ේ ශෙී, සමාධි, පරඥා වඩන්න. 
මනුර්ෂ්යය්ටය්ි ඒ ශක්තිය් තිච්ය්න්ච්න. ඒ තෙේ බුදුපිය්ාණනේ ෙහනේවසේ 
අපට පරකාශ කෙෙ තිවයනව ච්කාය්ිතෙේ දුර්ෙභද මනුර්ෂ්ය ආතම්භාවය් 
කිය්ෙ. ඒ වච්ග් දුර්ෙභ මනුර්ෂ්ය ආතේමභාෙය්ක් ෙැබවුනම්, ජීවිතය් අෙ 
තෙේ ආපදා සේපන්නනම්, ච්හට දවස ගැන විශ්වාසය්ක් නැති තත්වය්ක් 
තිවයනවනම්, ච්ේ ච්මාච්හාච්ත්, අද දවච්ස් අපි ච්මාකක්ද කෙන්න ඕන 
කිය්ෙ අපි නුවණින් කේපනා කළයුතුව තිච්බනවා. 

එතච්කාට අපි එක එක්ච්කනා ඒව හිතනව වච්ග්ම තමය්ි, ඒ 
අවච්බෝධය් ලැබිය යුතුමයි. බුදුපයි්ාණනේ ෙහනේවසේ ගැන කයි්ච්වනවා 
එතන, ධමය ච්ද්ශනා කෙන්න මන්ච්දෝත්සාහී වුණා කයි්ෙ. ඇතේත ෙශවයනේ 
බුදු ච්කච්නක් බුදු බව ෙබන්ච්න් මහාකෙැණාච්වන්, මහාපරඥාච්වන්, ඒ 
ච්දච්කන්ම. එතච්කාට ඒ මහාපරඥාවට වැටහුණා ච්ේ වච්ග් ධමයය්ක් කේද 
ච්ත්ෙැේ ගන්ච්න? කාටද පළුුවන්? ච්කච්ෙස් සහිත ච්ෙෝකය්ා ච්කාච්හාම 
ච්ත්ෙැේ ගනීද කිය්ෙ. ඒකය්ි බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ ධමය ච්ද්ශනා කරිීම 
පිළිබඳව පසුබට වුණා කිය්ෙ බණච්පාච්ත් කිය්ච්වන්ච්න. එතැනදී 
කිය්ච්වනවා මහාබරහම්ය්ා ඇවිත් ආොධනා කළා කිය්ෙ. 

ච්කච්ස් ච්හෝ බුදුපිය්ාණනේ ෙහනේවසේ මහාකෙැණාච්වන් සෙකෙ 
බෙනච්කාට ච්පනුන, අෙ ච්නළුේ විෙක ච්පාච්හාට්ටු අතච්ෙ සමහෙ මේ 
පිච්පන්න ෙැස්ති ච්වො ඉනන්වා. අන්න ඒ අවච්බෝධය් තුළින් 
බුදුපිය්ාණනේ ෙහනේවසේ සූර්ය්ාච්ෙෝකය් එනකේ බොච්ගන ඉන්න මේ 
ච්පාච්හාට්ටු ගැන හිතෙ වච්ග් තමය්ි, ඒ ධමයය් ච්ද්ශනා කච්ළ්. ඒ කතාව 
අපි සිහිපත ්කෙච්ගන, අපට තිච්ය්න්ච්න අන්න අෙ කිය්ාප ුඒවා අවච්බෝධ 
කෙගන්න ය්ේ බාධක ධමය තිවයනවානම්, අච්ප් ශිොදී ගුණධමයවෙ 
අඩුපාඩකුේ තිවයනවනම්, ඒවා සකස් කෙච්ගන සමාිය්ත් සකස් 
කෙගනේන. අච්ප් අතීත පුණයශකේතිය් ච්කාය්ි විිය්ද කයි්ෙ අපට කිය්න්න 
බැහැ. 

අතීතච්ය්් ධමමකථාවෙ තිවයනව එදා ච්ේෙ නැතිව පාච්ෙ ගිය් 
හිඟන්නා, සුපරබුද්ධ කුර්ෂ්්ට ච්ෙෝගිය්ා, බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේච්ගන් බණ 
අහෙ ච්සෝවාන් ඵෙය්ට පත් වුණා කිය්ෙ. බුදුෙජාණනේ ෙහනේවසේ ඉස්සෙහ 
ච්පච්ේ හිටිය් සිටාණන්ට ොජකමුාෙවෙැන්ට ච්නාච්වය්ි ධමයය් ච්ද්ශනා 
කච්ළ්. අන්න අෙ ච්කළවච්ර් හිටිය් දුප්පත් නමුත් ධමයය් ච්ත්ෙැේගනේන 
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පුළුවන් ඒ කුර්්ෂ්ට ච්ෙෝගිය්ටය්ි. ච්ේ වච්ග් අපි හිතාගන්න ඕන, අච්ප් ච්ේ 
ධමයය් පිළිබඳව අෙ විිය්ට පැෙැන්ති, තොතිෙේ, කුෙච්භ්ද, පන්තිච්භ්ද, 
ච්ගෝතරච්භ්ද අනුව දක්වන්න බැහැ. මුළු මහත් ච්ෙෝකය්ම පන්තිකාමෙ 
ච්නාච්බදූ ඉස්ච්කෝෙය්ක් වච්ග් කිය්ෙ හිතාගන්න ඕන.  

එච්හම හිතාච්ගන ච්ේ පින්වතුන් ච්ේ වටිනා දුෙැතු ච්පාච්හාය් 
දවච්ස්, තව ච්නාච්ය්කුත් ච්ද්වේ කෙන්න තිබුණත්, ච්ේ වටිනා උසස් 
ශීෙය්ක් සමාදන් ච්වො ච්ේ දවස භාවනාච්වන් ගත කිරීච්මනුත්, ච්ේ 
ධමයච්ද්ශනාච්වනුතේ ය්මක් ගනේන තිච්ය්නවානම් ඒවාත් අෙච්ගන දැන් 
ඉතින් උත්සාහවත් ච්වන්න ඕන. ශාසන පහන නිච්වන්න කෙින් මම අෙ 
කිය්ාපු සුනාමි තුච්නන් මිච්දන, ඒ උතුේ අමාමහ නිවන, ච්සෝවාන් 
සකෘදාගාමී, අනාගාමී, අෙහත් කයි්න ඒ මාර්ගඵෙ පරතිච්ේධච්ය්න් ච්ේ 
ජීවිතච්ය්්දීම සාක්ෂාත් කෙගැනීමට ච්ේ කුශෙ ශක්තයි්ත් උපනිශරය් ච්ේවා 
කිය්ෙ පරාථයනා කෙගන්න ඕන. 

එච්ස්ම ච්ේ ධමයච්ද්ශනාමය් හා ධමයශරවණමය් කුසෙය්නේ 
අනුච්මෝදන් වීමට ච්ේ විශ්වච්ය්් ච්දවි බඹුන් ඇතුළු ය්ේතාක් සත්වය්න් 
සිටිනවනම්, ඒ හැම ච්කච්නකම් ච්ේ ධමයච්ද්ශනාමය් කසුෙය් අනුච්මෝදන් 
ච්වත්වා! එච්ස්ම තමතමන්ච්ග් පරාථයනීය් ච්බෝිය්කින් උතේු අමාමහ 
නිවනින් සැනච්සත්වා! කිය්න ඒ පරාථයනා ඇතකිරච්ගන ච්ේ ගාථා 
කිය්න්න. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 





 

 

94 වන ද ්ශනය





 

77 

94 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 122) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

යාෙවදෙ අනත්ථාය - ඤතතං බාලසස ජායති 
හනති බාලසස සුකකංසං - මු්ධමසස විපාතයං’ත ි

− ධම් මපද, බාල ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

වකායිතරම් දැන උගතේකම් තිබුණතේ එපමණකිනේ පණේඩිතවයකේ 
වනාෙන බෙයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අපට වපනේො වදනේවනේ. තමනේවගේ 
ඒ දැනඋගතේකම් නිසා පරිහානියට පතේවෙනොනම් යම් වකවනකේ, ඒ 
තැනැතේතා බාලවයකේ, වමෝඩවයකේ හැටියටයි ධර්මවයේ හැඳිනේවෙනේවනේ.  

වහාඳ නරක, කුසලේ අකුසලේ, යහපත අයහපත සලකාගනේන 
නුෙණැස නැත ි පුදේගලයා, තමනේ ලබාගතේත ු දැනුම නිසාම විනාසයට 
පතේවෙන බෙ වපනේනුම් වකවරන ගාථාෙකුතේ කථානේතරයකුතේ තමයි අද 
අපි ඉදිරිපතේ කරනේවන. වම් ගාථා ධර්මය තිවලෝගුරැ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනාකර ෙදාවළේ රජගහ නුෙර වව්ළුෙනාරාමවයේදී සට්ටිකූට 
නමැති වපරේතවයකේ මුලේ කරවගනයි. එකේතරා අෙසේථාෙක මුගලනේ 
මහරහතනේෙහනේවසේතේ, ලකේඛණ රහතනේෙහනේවසේතේ ගිජුකුළු පව්වෙහි 
ොසය කළා දිනපතා රජගහ නුෙරට පිණේඩපාතය ෙඩිමිනේ. එක දෙසකේදා 
එවහම ගිජුකුළු පව්වෙනේ බැහැලා පිණේඩපාතවයේ ෙඩින අතවර් මුගලනේ 
මහරහතනේෙහනේවසේ එකේතරා තැනකදි මඳ සිනාෙකේ පහළ කළා. ලකේඛණ 
වතරැනේෙහනේවසේ ඇසුො වමාකද ඒකට වහේතුෙ කියලා, ‘මම දැනේ 
කියනේවන නූ. භාගයෙතුනේෙහනේවසේ ඉදිරිවයේදී ඒක විමසනේන’ කිව්ො.  

ඒ වදනමම පිණේඩපාතය ෙළඳලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට 
ෙැඩියහම, ලකේඛණ වතරැනේෙහනේවසේ මුගලනේ මහරහතනේෙහනේවසේවගේ 
සිනාෙට වහේතුෙ විමසුො. ඒ අෙසේථවව් මුගලනේ මහරහතනේෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො ‘මම දුටුො ගව් තුනකේ පමණ විශාල ශරීරයකේ ඇති 
වපරේතවයකේ ගිජුකළුු පව්වෙනේ බහනි අතවර්. ඒ වපරේතයාවගේ හිස මතට, 
ගිනිවගන දිලිවහන යකඩ කුළු වගඩි හැට දහසකේ ෙැවටනො. ෙැටි ෙැටී 
ඒො ඉසේවසන අතවර් හිසේ පැලලිා නමුතේ නැෙත නැෙත හිසේ සකසේ 
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වෙනො. ඉතිනේ වම් තරම් පුදුම සිදේියකේ, සවතකේ, සතේවවයකේ මම 
දැකලා නැහැ කියලයි මට ඒ හිනාෙකේ පහළ ෙුවණේ’ කියලා පරකාශ කළා. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ ෙදාළා ‘මහවණනි, මම ඒක වබෝි 
මණේඩවලේම දුටුො. නමුතේ මම ඒක පරකාශ වනාකවළේ මවගේ ෙචනය 
විශේොස වනාකිරීම නිසා සතේවයිනේ අකසුලේ පුරො ගනයිි කියලා 
හිතාවගනයි. දැනේ මුගලනේ වතරැනේ මට සාක්ෂි සේථානවයේ සිටින නිසා මම 
කියනො ඒ කාරණය ඇතේතයි’ කියලා. එතවකාට සංඝයාෙහනේවසේලා 
විමසුො ඒ වපරේතයාවගේ අතීත පරෙෘතේතිය. ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො අතීතවයේ බරණැසේ නුෙර හිටියා පිවළකේ. පිළා කයිනේවනේ 
පිනේෙතුනි ඔය ඇවිදිනේන බැරි තරම් අංග විකල කකුලේ වදක ෙකුටු 
වෙච්චච, වසාකර කියලතේ කියනේවන - අනේන එවහම වකවනකේ. ඒ පිළා 
නගරවයේ වදාරටුෙ ළඟ තිවයන නුග ගහකේ යට ොසය කවළේ. එතනට 
වගනලේලා දිනපතා දානො ඇති. වම් පිළා වබාවහාම දක්ෂයි ගලේ කැට 
විදිනේන, ගලේ කැට විදීවම් ශාසේතරය පිළිබඳෙ. ඉතිනේ ගවම් ළමය ිඇවිලේලා 
කිව්ෙහම ඒ නුග ගවහේ වකාළෙලට විදලා ඇතේ රූප, අසේ රූප ආදිය 
වපනේනුම් කරනො. ඒ ළමයි කූම බීම එවහම වදනො. වම්කයි ඒ 
පිළාවග රක්ෂාෙ. 

එක දෙසකේදා රජතුමා උයනට යන අතවර් වම් නුග ගහ යටට 
එනො දැකලා අර ළමයි විගහට අර පිළා නුග මුලේ අතරට දාලා දිව්ො. 
රජතුමා ගහ යටට ආෙහම ඒ වෙලාෙ මදේදහන වෙලාෙ නිසා ශරීරයට 
අර වකාළෙල සිදුරැ ෙලිනේ එන ඒ වහෙනැලේල ෙැටුණහම උඩ බැලුො. 
වම් සතේව රූප එවහම දැකලා, වම් කාවගේ ෙැඩකේද කියලා ඇහුො. රාජ 
පුරැෂවයෝ කිව්ො වමනේන වම් පිළාවග ෙැඩකේ කයිලා. පිළා වගනේනෙලා 
රේජුරැවෙෝ කියනො ‘මවගේ පුවරෝහිත බමුණාට තිවයනො මුඛරි බවව් 
වදෝෂයකේ’ - ඒ කයිනේවනේ ොචාල බෙ. ‘මම වකටිවයනේ යමකේ ඇහෙුාම 
-රාජ කාරණයකේ පිළිබඳ - ඒකට මහාහූලේලකේ කියන ගතියකේ තිවයනො. 
එයාවග කටට එළු වබටි විදිනේන පුලුෙනේද?’ කියලා ඇහුො. ‘ඒක මට 
පුලුෙනේ’ කිව්ො. ‘වදේෙයනේ ෙහනේස, එළු වබටි වගනේනෙලා තරියකේ 
ඇතුවළ ඒ පුවරෝහිතයතේ එකේක ඉඳගතේවතාතේ මං ඉතුරැ හරිය කරනේනම්’ 
කිව්ො. රේජුරැවෙෝ ඒ විදියට සූදානම් කළා. අර පිළා කතුරැ තුඩකිනේ 
තිරවයේ හිලකේ හදලා රේජුරැවෙෝ කතාෙ ආරම්භ කළා. අර බමුණා කට 
අරින අරින සැවර්ට එළු වබටි විදිනො. එළු වබටි නැළියකේ විතර විදේදයි 
කියලා කියවෙනො. ඉතිනේ ඒ එළු වබටි විදලා ඉෙර ෙුණහම පිළා තරිය 
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වහාලේලලා සඤ්ඤඤාෙකේ දුනේනා. රේජුරැවෙෝ ඒවකනේ වතේරැම් ගතේතා එළු 
වබටි ඉෙරයි කියලා. ඔනේන කියනො ‘ආචාර්යවයනි, ඔබ කතා කළ හැටි 
වකාවහාමද කියවතාතේ වමච්චචර එළු වබටි ගිලලතේ ඔබ දනේවන නූ’ 
කියලා. 

ඔනේන එතවකාට වම් බමුණාට වබාවහාම ලැේජ හිතිලා එදා 
ඉඳලා ඒ අර ොචාල පුරැදේද අතහැරියා. රේජුරැවොතේ මට වලාකු 
සැනසිලේලකේ ලැබුණා කියලා, අර පිළාට - ඒ රජෙරැනේවගේ කරමයකේ 
තිවයනො ‘සබ්බට්ටක’ කයිලා හැම වදයිනේම අටකේ බැගිනේ, ෙරපරසාද 
ෙශවයනේ, පරසාද පූජා, තූගි දුනේනා. ඒ ෙවගේම නගරවයේ වදාරටු හතවරනේ 
ගම් ෙර හතරකුතේ දුනේනා. දැනේ එතවකාට පිළාට වලාකු සම්පතේතියකේ 
ලැබුණා ඒ තමනේවගේ ගලේ කැට විදීවම් ඒ ශකේතිය නිසා. වම්ක දැකලා ඒ 
නගරවයේ එකේතරා මනුෂයවයකේ කලේපනා කරනො වම් ශිලේපය 
වකායිතරම් ෙටිනෙද කියවතාතේ වම් තැනැතේතාට වමවහම සම්පතේතියකේ 
ලැබුණා. මමතේ වම් ශලිේපය ඉවගනගනේන ඕවන කියලා පිළා ළඟට 
ඇවිලේලා කයිනො ‘ආචාර්යවයනි, මට වම්ක උගනේෙනේන’ කියලා. පිළා 
කිව්ො බූ කියලා. නමුතේ වම් මනුෂයයා අර පළිාට දීර්ඝ කාලයකේ තසිේවසේ 
අතේපා සම්බාහන කිරීම ආදිය උපසේථාන කරමිනේ නැෙත නැෙතතේ 
ඇවිටිලි කරලා ඉලේලුො ඒ ශාසේතරය කියලා වදනේන කියලා. 

ඔනේන ඉතිනේ පිළා අනේතිවම්දී වමයා මට වමච්චචර උපකාරයි 
කියලා, කයිා දුනේනා ශාසේතරය. ශාසේතරය ඔකේවකාම උගනේෙලා ඉෙර 
ෙුණහම පිළා අහනො ‘දැනේ ඉතිනේ ඔබ වමාකකේද කරනේවන?’ ‘මම වම් 
ශාසේතරය පරීක්ෂා කරනො’ කවි්ො. වමාකකේද පරීක්ෂා කරනේවනේ, 
වකාවහාමද පරීක්ෂා කරනේවනේ කියලා ඇහුො. ‘මම එළවදවනකුට හරි 
මනුෂයවයකුට හරි විදලා මරණො’ කවි්ො. ‘පුවතේ ඕක කවළාතේ එවහම 
උඹට වගොගනේන බැරි ණයකේ වෙනො, වමාකද ගෙ වදනකේ මැරැවොතේ 
සීයකේ දඩය. මනුෂයවයකේ මැරැවොතේ දාහකේ දඩය’ කියලා එයා දනේන 
තරමට නීතිය කිව්ො. ඒක නිසා අම්මා තාතේතා නැත ිවකවනකුටනම් 
ඔනේන වමාකකේහරි තමනේවගේ ශාසේතරය දක්ෂකම වපනේනුම් කරන වදයකේ 
කළාට කමකේ නූ කිව්ො. ඉතනිේ වම් මනුෂයයාතේ ගිහලිේලා නගර 
වදාරටුවව් බලාවගන ඉනේන අතවර් ඒ කාවලේ නගරය ඇසුරැ කරමිනේ 
ොසය කළා සුවනතේත කියන පවසේබුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ. උනේෙහනේවසේ 
නගරයට ඇතුලේ වෙන අෙසේථාවව් පිණේඩපාතය සඳහා, වම් මනුෂයයා 
දැකලා ඔනේන දැනේ අම්මා තාතේතා නැති වකවනකේ මට හම්බෙුණා කියලා 
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- ගලේ කැට ඔවඩාකේකුවව් දාවගනයි ගිවයේ - ගලේ කැටයකේ විදේදා පවසේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ දකුණ ුකනට. ඒ ශාසේතරවයේ වකායිතරම් දක්ෂද 
කියවතාතේ ඒක ෙම් කවනනේ පිටෙුණා. පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට 
කියනේන බැරි තරම් තද වව්දනා ඇතිෙුණා. උනේෙහනේවසේට 
පිණේඩපාතවයේ ෙඩිනේනතේ බැරැෙ අහසිනේම තමනේවගේ කුටියට, පනේසලට 
ෙැඩම කළා. ෙැඩමකරලා පිරිනිෙනේ පූො. 

මනුෂයවයෝ බලනේ ඉනේනො දාවන වබදනේන. ෙැඩිවය නැති නිසා 
මිනිසේසු ගියා. ගිහලිේලා දැකලා අඬනේන ෙැලවපනේන පටනේ ගතේතා. වම් 
මිනිහතේ ගියා වමාකද වම් සිදුෙනේවන කියලා. ගිහලිේලා හපනේකමට ෙවගේ 
‘මම වම් මවගේ ඉලකේකයට පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට මවගේ දක්ෂකම 
වපනේනුම් කරනේන කවළේ’ කයිලා කියෙුණා. මිනසිේසු ඔකේවකාම 
එකතුවෙලා ‘වම් පව්කාරයා නිසා අපට පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
නැති ෙුණා’ කියලා එතනම තලලා තලලා මරණයට පතේකළා. ඒ 
මනුෂයයා තමයි දීර්ඝ කාලයකේ - වපාවතේ කියවෙන හැටියට කලේප 
ගණනකේ නිරවයේ පැසිලා - අර පාප කර්මය නිසා - ඉතිරි විපාක අෙවශේෂ 
ෙශවයනේ තමයි වම් ෙවගේ ගව් තුනක තරම් විශාල ශරීරයකේ ඇතිෙ ඔය 
වපරේතාතේම භාෙය ලැබුවව් කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ කාරණය 
පරකාශ කරලා ඔනේන ඒක ආශරවයනේ වම් ගාථාෙ වදේශනා කළා. 
‘මහවණනි, වමෝඩ පුදේගලයිනේට ලැවබන දැනුම, ඥානය තමනේවගේම 
විනාශය පිණිසයි’ කියන අදහස වදමිනේ 

යාෙවදෙ අනත්ථාය - ඤතතං බාලසස ජායති 
හනති බාලසස සුකකංසං - මු්ධමසස විපාතයං’ති 

බාලයාට දැනුම ලැවබනේවනේ ඔහුවගේ අනර්ථය පිණිසමය.ි හුවදකේ 
ඔහුවගේ අනර්ථය පිණිසම බාලයාට දැනුම ලැවබ්. එය ඔහුවගේ පරඥාෙ 
නැමැති හිස සිඳලමිනේ, හිස කපා වහලමිනේ ඔහුවගේ කුසල වකාට්ඨාශය 
විනාශ කරයි කියන අදහසයි ඒ ගාථාවව් තිවයනේවනේ. ඉතිනේ වම් කථාෙතේ 
ගාථාෙතේ ආශරවයනේ අපි බලමු යම් යම් ධර්ම කාරණා මතුකරගනේන. 

කථාවෙ මුලේ වකාටසිනේ කයිවෙන අර බමුණාවගේ දුර්ෙලකම්. 
රේජුරැවෙෝ රාජය කටයුතේතකේ පිළිබඳෙ විමසුෙහම කථාකළ වව්ගය 
දැනගනේන පුලුෙනේ - අච්චචර එළු වබටි විදින තුරැතේ දනේවන නූ. ඒ 
බමුණාවග දුර්ෙලකම. නමුතේ අර පිළාවග දක්ෂකම නිසා වහාඳට වහෝ 
නරකට වහෝ පාඩමකේ ඉවගනගතේතා බරාහේමණයා. ඊළඟට තිවයනේවනේ 
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අනේන අර පිළාවග වගෝලයාවග හපනේකමයි. දැනේ වම්ක තමය ි වම් 
ගාථාෙට අරමුණ ෙුවණේ. තමනේවගේ දක්ෂකම වපනේනනේන එයා කලේපනා 
කළා. ඉසේවසලේලම හිතුවෙ ගෙවයකුට හරි මනුෂයවයකුට හරි විදිනේන 
කියලා. පිළා නීතිය වපනේනලා දුනේනා. නමුතේ ඒ වලෝක නීතිය විතරයි. 
වලෝක නීතිය පිළිබඳෙ නීතිඥකවමනේ හැම වදයකේම කරනේන බූ. ඊට 
ෙඩා බරපතල කර්ම නීතයිකේ තිවයනො විශේෙ සාධාරණ. ඒ කර්ම 
නීතියට අනුෙ අර අම්මා තාතේතා නැති පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට 
විදීවම් විපාක තමය ිඅච්චචර අර කියලා තිවයනේවනේ ධර්මවයේ. ඒක තළුිනේ 
අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ ධර්මවයේ ෙටිනාකම. වභෞතික ෙටිනාකමුතේ, 
ආධයාතේමික ෙටිනාකමුතේ අතර වෙනස. වම් කාවලේ වබාවහෝ වදනා ඕො 
පරශේන කරනො. වෙන එකකේ තබා වම් කථාෙ පො උපහාසයට ලකේ 
කරනේන බැරිකමකේ නූ. ඔය තරම් විශාල ශරීර ඇති වපරේතවයෝ ඉනේනෙද? 
කෙුද ඕො දැකලා තිවයනේවන? වකාවහාමද ඕක වෙනේවන?  

පිනේෙතුනි, වම් කර්මය අතීතවයේ පණේඩිතයිනේ හඳුනේෙලා 
තිවබනො කර්මයනේතරය කයිලා. මහපුදුමයි කර්මවයේ කරියාකාරීවය. 
විපාක වනාදී කර්මයකේ වගවෙනේවන නූ කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරලා තිවයනො. නාහං භික්ඛමව ක්තානං උපචිතානං ක්ෙොනං 
අපපටිසංවිදිත්වා බයනතික්ිරියං වදාමි. මහවණනි, මම කියනො කරන ලද, 
රැසේකරන ලද පාප කර්මෙල විපාක වනාදී වකළෙර වෙනේවන නූ 
කියලා. ඒක නිසා තමයි අර ශරීරය බි වඳනේන බි වඳනේන නැෙත 
ඇතිවෙනේවන. ඔය අපාවයතේ සිරිතකේ. අපාවය, නිරවය ආදී තැනේෙලතේ. 
වකවනකුට පුදුම වෙනේන පුලුෙනේ, ඔය තරම් තිවයන උෂේණ ගිනි 
දරාවගන වකාවහාමද ඉනේවන නිරා සතුනේ කියලා. කර්ම වව්ගවයනේමයි 
පිනේෙතුනි. මහපුදුම වදයකේ ඒක. බුදේධඥානයට හසුෙන, අභිඥා ලාභනීේට 
වපවනන වම් සිදේීනේ වම් කාවල අයට වතේවරනේවන නැති නිසා තර්ක 
ඥානය මුලේ කරවගන වම්ො හාසයයට ලකේ කරනො.  

නමුතේ විශේෙ සාධාරණ බුදු, පවසේබදුු, මහරහතුනේෙහනේවසේලාටතේ 
වබ්වරනේන බැරි වෙච්චච මහපදුුම කර්ම නියාමතාෙකේ වලෝකවයේ 
පෙතිනො. ඒවක භයානකවයයි වම් වපනේනුම් කරනේවන. වම්ක 
ආශරවයනේ අපිට වම් යුගය ගැන හතිලා බැලුෙතේ - දැනේ වම් කාවල අලුතේ 
වසායාගැනීමකේ කියන එක කෙුරැතේ මහවලාක ු වදයකේ හැටියට 
සලකනේවනේ. වකායි විදිවයේ වදයකේ වහෝ වව්ො පර්වයේෂණ කියන එකට 
වලාකු තැනකේ ලැබිලා තිවයනො වම් යුගවයේ. ඒ පර්වයේෂණ ෙැඩි 
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හරියකේම අනේන අර කියාප ු තමාවගේම අනර්ථය පිණිසම, තමාවගේ 
පමණකේ වනවෙයි මුලු මහතේ සමාජවයේම, මුලු මහතේ වලෝකවයේම 
අනර්ථය පිණිස පෙතිනො. දැනේ ඔය සමහර අලුතේ වසායාගැනීම් සඳහා 
අසරණ සතුනේවගේ ජීවිත බිලිවදන ආකාරය ගැන හිතලා බලනවකාට ඒ 
අය ඒොවයේ විපාක පක්ෂය ගැන හතිනේවන නූ. සතුනේ වයාදාගනේනො ඒ 
තමනේවගේ හපනේකම් ඔපේපු කරගනේන නිෂේපාදන ෙල. 

ඊළඟට යුධ ආයුධ පළිිබඳ බලනේන. යුදේධයකේ එනකලේ බලනේ 
ඉනේවන යුධ බිවම්දී ඒ ආයුධෙල ශකේතිය මැනගනේන. එතවකාට වම් 
කාලවයේ පරිසර දූෂණය කියලා කයිනො. එවහම පිටිනේම ොයුවගෝලයතේ 
විස වෙලා තිවයනො. ෙෘක්ෂලතා ආදියතේ විනාශ වෙලා යනො. වම් 
ඔකේවකාම අනේන අර බාලයාට - වම් කාලවයේනම් අපට බාලයා කයිලා 
කියනේන ඉඩකේ නූ. සූවහන උපාි මාලාෙකේ තිවබනොනම් එයාට 
බාලයා කියනේන අපට ටිකකේ වමාකකේද ෙවගේ. නමුතේ පණේඩිතයා කයිලා 
කියනේනතේ බූ බුදේධ ෙචනයට අනෙු. නමුතේ ොසනාෙට ෙවගේ අතීතවයේ 
තෙතේ ෙචනයකේ වයවදනො ඕකට. අත ි පණේඩිත කියලා. පණේඩිතකම 
ඉහෙහා ගිය කට්ටිය. අනේන අත ිපණේඩිත කයිලානම් කියනේන පුලුෙනේ 
එවහම අයට. ඉතිනේ අනේන එවහම අති පණේඩිතකම නිසාතේ ඊළඟට අර 
වභෞතික වදේෙලේෙලට ආධයතේමික පක්ෂය ගැන වනාතකා තැන දීම 
නිසාතේ ආතේම ඝාතනය, සියදිවි හානි කරගැනීම් මට්ටමටම පර්වයේෂණය 
කියන එක වලෝකයා වලාකුෙටගනේන වදයකේ. ඒවක විපාක පක්ෂය 
වමවලෝ ෙශවයනේ පමණයි. ඇතේත ෙශවයනේ එකැසේ කණාවගේ දර්ශනය 
ෙවගේ වදයකේ. ඒ අයවගේ සැලසුම් වම් වලාෙට පමණයි. වම් වලාෙ ගැන 
හිතලා බැලුෙතේ ඇතේත ෙශවයනේ අර දැනේ ශතෙර්ෂ ගණනකේ තිසේවසේ වම් 
ගිහිච්චච අන්ධ මාර්ගය නිසා වම් විශේෙය එවහම පිටිනේම මනුෂය ජීවිතයට 
වනාගැලවපන තැනක තතේවයට පතේවෙලා. යම් දෙසක, යම් 
අෙසේථාෙක විනාශ වෙලා යනේනතේ පුලුෙනේ වමනේන වම් පර්වයේෂණ 
ෙලිනේ. ඒ අනාෙැකියනම් කෙුරැතේ කියනො. එතවකාට වම්ක ආශරවයනේ 
වම් ෙර්තමානය ගැන හිතනේන පුලුෙනේ.  

අතීතවයේතේ අර කියාප ුවිදිවයේ අත ිපණේඩිත ශාසේතෘෙරැ හිටියා. 
ඔය මිථයාදෘෂේටික ශාසේතෘෙරැනේ ගණනකේම හිටියා බුදේධ කාලවයේ පො. 
ඒ අයවගනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ දැඩි විවව්චනයට ලකේ ෙුණු 
ශාසේතෘෙරයා තමයි මකේඛලී වගෝසාල. වකායිතරම්ද කියවතාතේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘මහවණනි, මට වපේනේවන නූ 
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මකේඛලී වමෝඝපුරිසයා තරම්, හිසේ පුරැෂයා තරම් බහුජනයාවගේ අනර්ථය 
පිණිස, දුක පිණිස ඉපදුන වකවනකේ. ඒ ෙවගේ පරතිපදාෙකේ ඒ විදිවයේ 
ඉගැනේවීමකේ කරන වකවනකේ. වම් මකේඛල ී වගෝසාලවගේ දර්ශනය 
වකාවහාමද කියවතාතේ උපමා කරලා තිවයනේවනේ ගං වමෝයක දැළකේ 
දැමීමකට. වබාවහෝ මසුනේවගේ අනර්ථය පිණිස. ඒ ෙවගේ වම් මකේඛලී 
වමෝඝපුරිසයා මනසුේසයිනේට දැළකේ දාලා මනුසේසයිනේ අලේලගනේනො. 
වමාකකේද එතවකාට මකේඛලී වගෝසාලවගේ දර්ශනවයේ තිවයනේවන? ඒක 
නියති ොදයකේ. සංසාර ශුදේි කයිලතේ කියනො. එයා පිළිගනේවන නූ 
වහේතු පරතය අනුෙ සතේවයිනේවගේ සිවතේ කිළිටි වීම වහෝ පිරිසිදු වීම 
සිදුවෙනො කියලා. ඒ ෙවගේම වම් සතේවයිනේට තමනේවගේයි කියලා කයින 
වීර්යයකේ ශකේතියකේ විමුකේතයිකේ ලබාගැනීම සඳහා කිසිෙකේ නූ. නියති 
ෙශවයනේ සංසාරවයේ ගමනේ කරලා බාලයාතේ පණේඩිතයාතේ වෙනසකේ 
නැතුෙ වම් සංසාරවයේ දුෙවගන ගිහිලේලා කෙදාහරි දුකේ වකළෙර කරනො 
ඉවබ්ටම. ඉවබ් වෙන වදයකේ, නියතිවයනේ වෙන වදයකේ හැටියට. 

එයා දකේෙන උපමාෙ වමාකකේද යම් වකවනකේ නලූේ පනේදුෙකේ 
වීස ිකළාම ඕක ලිහ ිලිහි ගිහිලේලා කෙදාහරි එවහම පිටිනේම දිගහැවරනො 
ෙවගේ වම් බාලයාතේ පණේඩිතයාතේ ඒ කෙුරැතේ වලෝකවයේ, සංසාරවයේම 
දුෙලා ගිහිලේලා ඔවහේ නැතිවෙලා යනො කියලා, වකළෙරකේ වෙනො 
කියලා. කර්මයට තැනකේ වදනේවන නූ. වහේතු පරතය පිළිබඳ අෙවබෝධයකේ 
නූ. ඔනේන ඔය විදිවයේ විෂම දර්ශනයකේ - නියති ොදයකේ. එතවකාට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒක විතරකේ වනවෙයි තෙතේ ඒ විදියටම 
වබාවහෝවිට විවව්චනයට ලකේ කළ දර්ශනයකේ තමයි අකිරියොදය කියන 
දර්ශනය දැකේෙ ූ පූර්ණ කසේසප ශාසේතෘෙරයා. එයාවග දර්ශනවයේතේ 
කියනේවන ඔය පිනේ පව් කියලා වදකකේ නූ. සතුනේ මැරීම්, වහාරකම් 
කිරීම්, පරදාර වසේෙනය, වබාරැ කමී් ආදිවයනේ පෙකේ සිදේදවෙනේවන නූ. 
දනේ දීම් ආදිවයනේ පිනකේ සිදේදවෙනේවනතේ නූ. වකාවහාමද කියවතාතේ 
තියුණු මුෙහත ඇති චකරයකිනේ වම් මුලු මහතේ වපාවළාවව් ඉනේන සියලූම 
සතේවයිනේ මරලා කපලා එකම මසේ වගාඩකේ කළතේ ඒතේ එපමණකනිේෙතේ 
පෙකේ එනේවන නූ කාටෙතේ. දනේ දීම, ඉන්ද්රිය දමනය, සංයමය වම්ො 
වබාරැ ෙැඩ, වම්ො එකකිනේෙතේ ඵලයකේ නූ කියන අනේන ඒ විදියයි 
අකිරිය ොදය. කර්මය පරතිවක්ෂේප කිරීමකේ ෙශවයනේ. ඉතිනේ ඒතේ අර අති 
පණේඩිතකම්.  
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එපමණකේ වනාවෙයි, ධර්මවයේ තෙතේ තැනක දැකේවෙනො 
ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ එකේ අෙසේථාෙක සනේථක කයින 
පරිබරාජකයාට වපනේනලා දුනේනා. දැනේ වම් කාවලතේ වබාවහෝ වදනා 
ඉහළිනේ තියාවගන පුදන එකකේ තමයි තර්කය කියන එක. නමුතේ 
ධර්මානුකූලෙ ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ වපනේනලා දුනේනා තර්කයතේ 
නයායානුකලූ වෙනේන පුලුෙනේ, නයාය විවරෝී වෙනේනතේ පුලුෙනේ. 
තර්කවයනේ බලනවකාට හරි. නමුතේ කාරණය ෙැරදියි. ඔවහාම වදේෙලේ 
තිවයනො. නමුතේ තර්කයම උපකාර කරවගන බුදේධෙචනය පො 
පරතිවක්ෂේප කරන යුගයකේ දැනේ වම් උදා වෙලා තිවයනේවන. ඒ නිසා 
තර්කයතේ වදපැතේත කැවපනේනකේ ෙවගයි. ඒක ඒකානේත සාධකයකේ 
වනවෙයි යම්කසි ි වදයක සතයතාෙ මැනීමට. ඉතිනේ වම් විදිවයේ 
පරිසරයක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඇතැම් අෙසේථාෙල දැනේ වම් කාලවයේ 
ඉනේන ඔනේන බුදේි ොදීනේටතේ පරවයෝජනයකේ ගනේනට හැකි මහාපුදුම 
ධර්ම නයායකේ එකේතරා අෙසේථාෙක වහලි කළා. 

සාලා නැමැති බමුණු ගමට ෙැඩමකළ අෙසේථාෙක, ඒ ගෘහපතීනේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකිනේන පැමිණියහම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
අහනො ‘ගෘහපතිවයනි, ඔබට ඉනේනොද යම්කිසි ශාසේතෘෙරවයකේ, 
තමනේට පරිය මනාප ශාසේතෘෙරවයකේ ශරදේධාවෙනේ එයාවග ධර්මය 
පිළිඅරවගන පිළිපදිනේන පුලුෙනේ විදිවයේ?’ ‘අපට එවහම වකවනකේ නූ’ 
කිව්ො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කවි්වෙ නූ ‘එවහනම් වම් මං ඉනේවන’ 
කියලා - එවහම කිව්වෙ නූ. ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනො ‘එවහනම් ගෘහපතිවයනි මම නුඹලාට එකේ ධර්මනයායකේ 
කියනේනම්. ඒක හඳුනේෙනේවනේ ‘අපණේණක ධම්ම’ කියලා. අපණේණක 
පරතිපදාෙ ෙශවයනුතේ හැඳිනේවෙනො’. අමුතු ෙචනයකේ ඒක. ඒක නා නා 
විධ ආකාරයට වතෝරනො. මූලික අදහස දකේෙනේවන වම්. අපණේණක 
කියනේවනේ කසිි වදගිඩියාෙකේ නැතුෙ ඒකානේත ෙශවයනේ නිගමනයකට 
එනේන පුලුෙනේ, තුලනාතේමකෙ කරිා බලලා යම්කිසි තීරණයකේ ගතහැකි 
නයායයකේ. වකාටිනේම කියවතාතේ පරශේනයකේ නැති කියන අදහසකේ 
තිවයනො. පරශේනයකේ නැතුෙම තමනේට පිළිපදිනේන පුලුෙනේ විදිවයේ 
එකේතරා ධර්මනයායකේ. දැනේ සාමානය වලෝකවයේ කතාෙකේ තිවයනො ‘හරි 
ගියතේ හරි. ෙැරදුනතේ හරි’. වකායි එකටතේ ගැලවපන විදිවයේ. ඉතිනේ වම්ක 
වමවහම කියනොට ෙඩා වහාඳයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේම දීපු නිදර්ශන 
ආශරවයනේ පරකාශ කරවගන යන එක. 
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ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ හඳුනේෙලා වදනො. වමාකකේද වම් 
‘අපණේණක ධර්මය’ කියනේවනේ කයිලා. වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවයනො 
දසෙසේතුක සම්මාදිට්ඨිය ගැන. ඒකට විරැදේධ දසෙසේතකු මිථයාදෘෂේටියකේ 
තිවයනො. ඒ මිථයාදෘෂේටියයි වමතන සඳහනේ වෙනේවන. ඒවක සඳහනේ 
වෙනො කාරණා දහයකේ නැත නැත කියලා. ‘නත්ථථි දිනනං නත්ථථි යිට්ඨං 
නත්ථථි හුතං නත්ථථි සුකට-දුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපාවකා’ ආදී 
ෙශවයනේ ඔය පාල ිෙචනවයනේ දැකේවෙනේවනේ. 

දාන යාගවහෝම ආදිවයේ ඵල විපාක නැත. වහාඳ නරක කර්ම 
කියන වදේෙලේෙල විපාකයකේ නැත. මවෙකේ පිවයකේ කියලා වෙනේ 
කරවගන සලකනේන තරම් වදයකේ නැත. වමවලාෙකේ පරවලාෙකේ කියලා 
වදයකේ නැත. මව්පිය සම්බනේධයකේ නැතුෙ ඉවබ් පහළවෙන ඔය වපරේත, 
දිෙය ආතේම ෙවගේ එවහම ආතේමභාෙ නැත. ඕපපාතික ආතේමභාෙ නැත. 
තම තමනේවගේ සේෙයං අභිඥාවෙනේ වමවලාෙකේ පරවලාෙකේ ගැන වතේරැම් 
අරවගන විසේතර වපනේනුම් කරලා වදන ශාසේතෘ ශරමණ බරාහේමණයනුතේ 
නැත. ඔනේන ඔය කාරණා දහය ඇතුළතේ ‘නැත, නැත’ දෘෂේටිය ගතේතු 
මිථයාදෘෂේටි ගැනයි වම් වමතන බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ. 
ඊළඟට ඒක පිළිබඳෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විගරහය දකේෙනො අර 
අපණේණක නයායට අනුෙ. දැනේ යම්කිසි විදියකිනේ වම් දෘෂේටිය වකවනකුට 
අහනේන ලැබුණා, ‘නැත, නැත’ කියන එක. ඒකට හිත යනො. වම්ක 
අලේලගනේන හිතේ වදනො. නමුතේ වමනේන වමවහම විමසලා බලනේන 
කියනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ. 

යම්කිසි විදියකිනේ ඕකට පරතිවිරැදේධෙූ දාන යාගවහෝම ආදිවයේ 
විපාක ඇත, වහාඳ නරක කර්මෙල විපාක ඇත ආදී ඒ සම්මාදිට්ඨිය, 
නම් සතයය, වම් අයවගේ වමනේන වම් මතය මිථයාදෘෂේටියකේ වෙනො. 
අරකනම් යථාතතේවය, නැත නැත කියන වම් ධර්ම ඉදිරිපතේ කිරීම ඒ 
අයවගේ මිථයාදෘෂේටියකේ. ඊළඟට ඒ මිථයාදෘෂේටිය අනුෙ කලේපනා කරන 
එක මිචඡාසංකපප වෙනො. ඒ මිථයාදෘෂේටිය අනිතේ අයට කියාපාන එක 
මිථයාොචා. මිථයා ොචනයකේ වෙනො. මිථයා ෙචනයකේ වෙනො. ඊළඟට 
ඒ දෘෂේටිය ඉදිරිපතේ කිරීම, වලෝකවයේ යම් රහතනේෙහනේවසේලා 
ඉනේනොනම් පරවලාෙ ගැන අෙවබෝධය ඇති, ඒ අයවගේ ධර්මයකේ එකේක 
ගැවටන, ඒකට එකවහලා විරැදේධ වෙන හාතේපසිනේම විරැදේධොදයකේ 
එනො. ඒ ෙවගේම ඒ මිථයාදෘෂේටිය අනිතේ අයට ඒතේතු ගැනේවීම තළුිනේ 
අසදේධර්මය පරකාශ කිරීමකේ වෙනො. ඔනේන ඔය ආදීනෙ ටික තිවබනො 
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එතවකාට වම් කාරණවයේ. ඒ ෙවගේම වම්ො නිසාම ඒ අය ශීලාදී 
ගුණධර්ම ෙඩනේන වපලවඹනේවන නූ. දුසේසීල බෙ ඇගයීවම් ආදීනෙ 
රාශියකේ වම් විදිවයේ මිසදිටුෙකේ තළු තිවයන බෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වපනේනුම් කරනො. 

ඊළඟට කියනො වම්ක පිළිබඳෙ නෙුණැතේතා වමනේන වමවහමයි 
කලේපනා කළ යුතේවතේ. ‘විඤඤූ පරුිමසා’ - විඤ්ඤූ පුදේගලයා. සමාජවයේ 
සම්මතයට අනුෙ ඥානෙනේත පුදේගලයා හිතලා බැලිය යුතේවතේ වමවහමයි, 
වකාවහාමද? දැනේ වම් අය කියන වම් දර්ශනය යම්කිසි විදියකිනේ හරිනම් 
ඒ අයට පරවලාෙකේ ගැන කතාෙකේ නූවන. වකායි වකායි විදියට ජීෙතේ 
ෙුණතේ පරවලාෙදි කිසි කරදරයකේ වෙනේවන නූ. ඒ ගැන පරශේනයකේ නූ. 
නමුතේ යම්කසි ි විදියකිනේ ඊට විරැදේධ සමයකේදෘෂේටිය හරිනම් වම් අය 
දුගතියට යනො. ඊළඟට අනිතේ පැතේතට හිතනො ඒ ෙවගේම. වහාඳයි අපි 
කියම ුවම්වගාලේලනේවග දර්ශනය හරිය කියලා. ඒක හරි ගියතේ වමවලාෙ 
ොසය කරන කාලය තුළ නුෙණැති පුදේගලයිනේ, වම් අය දුශේශීල 
නාසේතිකොදීනේ හැටියට ගරහනො. වමවලාෙතේ ගැරහමීට ලකේවෙනො. 
ඒ ෙවගේම පරවලාෙදිතේ දුගතියට පතේවෙනො. ඔනේන ඔවහාම ඒවක අර 
තුලනාතේමකෙ වහාඳ නරක පැතේත කිරා බලලා තීරණය කළයුතු බෙයි 
එතන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවන. 

ඊළඟට ඒ විදියටම අර අසේතික දෘෂේටිය පිළිබඳෙතේ පරකාශ 
කරනො. ඔනේන නුෙණැති පුදේගලයා කලේපනා කරනො දැනේ වමවහම 
දර්ශනයකුතේ තිවයනො. දාන යාගවහෝම ආදිවයේ ඵල විපාක ඇත. වහාඳ 
නරක කර්ම ෙල ඵල විපාක ඇත. වමවලාෙකේ ඇත. පරවලාෙකේ ඇත. 
මවෙකේ ඇත. පිවයකේ ඇත කියලා. ඒ අප ි කමමසසකතා සමමාදිටඨි 
නමිනේ හඳුනේෙන කර්මය තමාවගේ වකාට ඇත ි සම්මාදිට්ඨිය ගැනයි 
ඊළඟට පරකාශ කරනේවන. ඒ දෘෂේටිය පිළිබඳෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනේවනේ ඇතේත ෙශවයනේම එවහමනම්, ඒ තැනැතේතාවගේ ඒ 
දර්ශනය සම්මාදිට්ඨියකේ. ඒක අනුෙ ඇතකිරගනේන සිතිවිලි සම්මා 
සංකලේප. ඒක අනුෙ පරකාශ කරන ෙචන සම්මා ොචා. ඒක අනුෙ ගතේතු 
සේථාෙරය අර පරවලාෙකේ දනේන රහතනේෙහනේවසේලාවගේ මතයට එකඟයි, 
ඒක අනුෙ අනිතේ අයට ඒතේතු ගනේෙනේන යාම සමයකේ කරියා. අනේන ඒ 
විදිවයේ ආනිශංස පක්ෂයකේ ඒවක වපනේනුම් වකවරනො. ශීල සම්පනේනෙ 
වහාඳ ජීවිත වගෙනේන උතේසාහ කරනො. ඉතිනේ යම් ආකාරයකිනේ අර 
සම්මාදිට්ඨිය එතන සතයය ෙෙූා වහෝ වනාෙූො වහෝ වමවලාෙ ඒ 
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සම්මාදිට්ඨිය අනුෙ ජීවිත ගතකරන වකනාට පරශංසාෙ ලැවබනො 
ශීලෙනේත පුදේගලවයකේ කියලා. යටතේ පිරිවසයිනේ ශීලෙනේත පුදේගලවයකේ, 
අසේතිකොදී පුදේගලවයකේ කියලා ඒ විදියට වමවලාෙතේ පරශංසා 
ලැවබනො. ඒ ෙවගේම ඒ සම්මාදිට්ඨිය ඇතේතනම් පරවලාෙ සගුති 
තතේවය ලැවබනො. 

ඔනේන ඔවහාම තුලනාතේමකෙ - දැනේ ඔය වම් කාලවයේ කියනේවන 
පරතිලාභ, ඒ ෙවගේ ආනිශංස - ඒො විමසලා බලලා, නුෙණිනේ විමසලා 
බලලා තීරණය කිරීමය ි වමතන වම් අපණේණක පරතිපදාෙ, අපණේණක 
ධර්ම නමිනේ හැඳිනේවෙනේවන. වම්ක ෙටිනා කාරණයකේ. වමාකද වබාවහෝ 
වදනාට වම් යුගවයේ හැටියට පුදේගලවයකේ වකවරහි ශරදේධාෙ 
පිහිටුොගනේන වබාවහාම අමාරැයි. හැවමෝටම නා නා විධ වදගිඩියාෙලේ 
විතර්ක ඔය විදිවයේ පරශේන රාශියකේ තිවබනො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වකවරහිෙතේ ශරදේධාෙ ඇතිකරගනේන බැරිවකාට අනිතේ අය වකවරහි 
වකවසේනම් ශරදේධාෙ ඇතකිරයිද? ඉතිනේ ඒ අය අර තර්කය විතරකේ මුලේ 
කරවගනයි යනේවන. වහාඳයි ඒ තර්කය ගනේනොනම් වම්කයි නයාය. 
අපණේණක නයාය. කිරලා බලනේන ඕන වම්ොවයේ ආදීනෙ පක්ෂයතේ 
ආනිශංස පක්ෂයතේ. ආනිශංස පක්ෂය ෙැඩිනම් අනේන ඒක අනුකරණය 
කිරීම, අනේන ඒකටය ිඅපි කිව්වෙ හරි ගියතේ හරි, ෙැරදුනතේ හරි. ෙැරදුනතේ 
හරි, හරි ගියතේ හරි. වදපැතේවතනේම තමනේට සැනවසනේන ඉඩ තිවයනො. 
දුකේ වෙනේන ඉඩ නූ. ඔනේන ඔය කාරණය එතවකාට අපණේණක ධර්ම 
හැටියට හඳුනේෙනේවන. වමනේන වම් අපණේණක ධර්මය ගැන දැනේ වම් 
කියාප ුකරැණු සමහරවිට ටිකකේ සංකීර්ණ නිසා වම් විදිවයේ වදේශනාෙකදී 
හැවමෝටම වතේවරන ආකාරයට ඉදිරිපතේ කිරීම අපහසයුි. නමුතේ අවපේ 
පැරණි අලගියෙනේන මුකවෙටි කවියා සුභාෂිතවයේ වම් කාරණය වබාවහෝ 
සරල කවියකිනේ ඉදිරිපතේ කරලා තවියනො. 

ඇතතේ නැතතේ පරවලාෙ සුදවනනි  මහත 
හවලාතේ වයවහකි පව්කම් වනාතබාමැ  සිත 
නැවතාතේ එ පරවලාෙ ඉනේ ෙන අෙැඩ  නැත 
ඇවතාතේ නැතැයි පව් කළ හට වෙයි  විපත 

ඒක වතේරැම්ගනේන අපහසු නූවන වම් පිනේෙතුනේට. පරවලාෙ 
ඇතතේ නැතතේ හවලාතේ වයවහකි පව්කම්. පව්කම් අත ඇරීම වහාඳයි. 
වමාකද, නැවතාතේ එ පරවලාෙ - පරවලාෙකේ නැතතේ ඉනේ අෙැඩකේ 
වෙනේවන නූ. අෙැඩකේ වෙනේවන නූ විතරකේ වනවෙයි වම් සමාජවයේ 
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යම්කිසි අර කිව්ෙ විදියට පරශංසාෙකේෙතේ ලැවබනො අවනේ වම් 
මනුසේසයා වහාඳ ජීවිතයකේ ගතකරනොවන කියලා. නමුතේ ඇවතාතේ 
නැතැයි පව් කළ හට වෙයි විපත. කාරණය පරවලාෙකේ තිවබන එකනම්, 
නැවතයි කියලා ගතේතු දෘෂේටිය, තර්කය අනුෙ පව් කවළාතේ විපත 
වෙනො. ඔය ටිකවන අප ි වම් වමච්චචර වෙලා කිව්වෙ. ඉතිනේ ඕකයි 
සාරය. 

ඉතිනේ වම් වදේශනාෙ දිගටම බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනො ටිකකේ ගැඹුරැ පැතේතටතේ යන හැටියටතේ ඔය අපණේණක සූතරවයේ 
එවහම. සමහරැනේට වම් කාලවයේ ඒො ගැන හිතනේනෙතේ වපලවඹනේවන 
නූ. වම් කාම වලෝකය විතරකේ - වබාවහෝ වදනා දැනේ වම් කාලවයේ 
කියනේවන ඔය තර්කය ගතේතු අය, ඒ අය අභිඥා ගැන ෙැඩි විශේොසයකේ 
නූ. අර අපි කලිනේ අෙසේථාෙල කිව්ො ෙවගේ අභිඥාවෙනේ ලබාගනේන 
පුලුෙනේ දිෙැසේ, දිෙ කනේ ආදී හැම වදයකේම නූතන විදයාවෙනේ ලබාවගන 
තිවබනො. ඒක නිසා ඒ කියන අතීතවයේ ඒ තරිවිදයා ආදී විදයාෙනේ 
වනවෙයි - ඔය විදයාෙට නමසේකාර කරන කට්ටිය ඇතේත ෙශවයනේ 
වම්ො විශේොස කරනේවනතේ නූ. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තිවයනො කාමවලෝකවයනේ එවතර වෙන රූප අරූප වලෝක ගැන. අවපේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පමණකේ වනවෙයි ඒ ධයානලාභ ී අතීත 
උතේතමයිනේ ඍෂිෙරැනේ වම් කාම වලෝකය ඉකේමෙලා මවනෝමය රූපී 
ධයාන තතේව, සමාපතේති තතේව ගැන දකේෙලා තිවයනො. ඊටතේ එහා 
අරූපී සංඥාමය. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පහළ වෙන කාවලේ අතීත 
වයෝගීනේ ඔය තතේව ෙලට පතේවෙලා හිටියා. වම් කාමවලෝකවයේ තිවයන 
සැප ෙවගේ හිතාගනේන බූ. ඒො උපමා කරලා තිවයනේවනේ කුඩා දරැවෙකේ 
මළ මුතර එකේක වසලේලම් කරනො ෙවගේ කාම වලෝකවයේ සැපත අර 
ධයාන සුෙය ගැන සලකලා බලනවකාට. ඉතිනේ ඔනේන ඒ කාරණය 
ගැනයි වමතනදි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවන. 

යම්කිසි ශාසේතෘෙරවයකේ කියනො අරූප වලෝක නැත කියලා. 
රූප වලෝක නැතැයි කියනේවන නූ. අරූප වලෝක නැතැයි කියනො. වම් 
කියනේවනේ අර සංඥාමය අරූප තතේව නැවතයි කියලා. තෙ වකාටසකේ 
කියනො අරූප වලෝක තිවයනො කයිලා. ඔනේන ඔය වදගිඩියාෙ 
විසඳගනේන හැටියි අර අපණේණක නයායට අනුෙ මීලඟට බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවන. නෙුණැති පුදේගලයා කලේපනා කරනො 
යම්කිසි විදියකිනේ රූප වලෝකය විතරකේ තිවයනො කයින මතය 
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ගතේවතාතේ අරූප වලෝක තිවයදේදි, මට ඊට එහාට යනේන බූ අර මවනෝමය 
රූප තතේවවයේ විතරයි ඉනේන පුලුෙනේ. අරූප වලෝක ඇවතයි කයින 
මතය සතයයනම් මට ඒක අනුෙ කරියා කවළාතේ ඊට ෙඩා උසසේ 
තතේවයකේ ෙන අරූප සමාපතේති ලබාගනේන පුලුෙනේ. ඔය 
ආකාසඤ්ඤඤායතන, විඤ්ඤඤාණඤේචායතන, වනේෙසඤ්ඤඤානාසඤ්ඤඤායතන 
ආදී ෙශවයනේ කියනේවන. උසසේ සමාපතේති තතේව ලබාගනේන පුලුෙනේ. 

ඒ ෙවගේම ඒ නුෙණැතේතා කලේපනා කරනො වම් රූපය නසිා 
තමයි වම් දඬු මුගුරැගැනීම්, නානාපරකාර කලහ විොද, වලෝකවයේ තිවයන 
ආදීනෙ රාශියකේ වම් රූපය මුලේ කරවගනයි තිවයනේවනේ. එතවකාට 
රූපය සමතිකරමණය කරලා, ඉකේමෙලා අරූප තතේවය ලබාගතේතම ඒ 
හිතට වම් කරදර නූ. ඔනේන පරතිලාභ. ඒක නසිා ඒ තැනැතේතා ඇතේත 
ෙශවයනේ එකේ අනේතයකේ ගනේවනතේ නූ. ඒක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනේවනේ තමනේට පරතයක්ෂයකේ නැති නිසා අර පළමු මතය සතයයි 
කියලා කියනේන බූ. එයම සතයයි අනිතේ සියලේල වබාරැයි කයින 
ඒකානේත නිගමනයට මට පැමිවණනේනට හැකියාෙකුතේ නූ, මට පරතයක්ෂ 
ඥානයකේ නැති නිසා. වමාකකේද? අරූප වලෝක නැවතයි කියනො. අරූප 
වලෝක ඇවතයි කියන මතයතේ මට සතයයයි, අවනකේ සියලේල වබාරැයි 
කියනේනතේ බූ. ඒක මට නැත ිනසිා. ඒ පරතයක්ෂයතේ නැත ිනිසා. නමුතේ 
මධයසේථෙ විමසලා, තුලනාතේමකෙ විමසලා ආනිශංස පරතිලාභ අනුෙ 
කලේපනා කරලා හිතනො මම වමතනදි ගනේන සේථාෙරය. වදගිඩියාවෙ 
පසුවෙන එක වනවෙයි. අනේන මවනෝමය රූපී වලෝක විතරකේනම් 
තිවයනේවනේ, ඒ විතරකේ කියන එකට ෙඩා අරූප තතේව තිවයනො කීම, 
ඒක අනුෙ කරියා කිරීම තුළිනේ මට ෙැඩි ආනිශංස ලබාගනේන පුලුෙනේ. 
අනේන ඒක නිසා අර වදවෙනි ටිකටයි ෙැඩි තැන වදනේවන. 

ඊළඟට ඒ විදියටම ඊටතේ ඉහළට යනො වම් කියාප ුඅපණේණක 
නයාය. ඔනේන එතනදි ඒ වදපිළ හඳුනේෙනේවන වමවහමයි. වකවනකේ 
කියනො මනුෂයවයකුට යනේන පුලුෙනේ ඉහළම තතේවය අරූප තතේවය 
පමණයි. අරූපී සංඥාමයා කියලා. අර දැනේ කිව්ෙ විඤ්ඤඤාණඤේචායතනාදී, 
වනේෙසඤ්ඤඤානාසඤ්ඤඤායතන දකේො යන අරූප ධයාන තතේව පමණයි. 
එවතනට එහාට යනේන බූ කයින මතයකේ එක ශාසේතෘෙරවයකේ පරකාශ 
කරනො. තෙතේ වකවනකේ කියනො වම් තතේවයතේ ඉකේමෙලා 
භෙනිවරෝධය ලබාගනේන හැකියි. භෙනිවරෝධය කියනේවන පිනේෙතුනි 
නිෙන. 
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ඔනේන දැනේ වදගිඩියාෙකේ. අරූප තතේව ෙලට ෙඩා ඉහළට යනේන 
බැරියි කයින මතය මම ගනේනෙද, අරූප තතේව ඉකේමෙලා, වම් සංසාර 
දුක ඉකේමෙලා, භෙවයනේ එවතර වෙලා, භෙනිවරෝධය සලසන නිෙන 
තිවයනො කියන දර්ශනය ගනේනෙද? ඔතනයි ඊළඟට දැනේ තිවයන 
වදගිඩියාෙ. එතනදි නුෙණැති පුදේගලයා කලේපනා කරනො වම් අරූප 
වලෝකයතේ භෙයටම අයිත ිවදයකේ. ඇලීම්, උපාදාන - ඒකට කයිනො රාග, 
උපාදාන, අලේලාගැනීම් - ඒො තුළ තිවයන එකකේ වම් අරූප වලෝක පො. 
ඒොවයතේ සියුම් ඇලීම් තිවයනො. නමුතේ භෙනිවරෝධය කියලා වදයකේ 
තිවයනොනම් මට පුලුෙනේ - දිවටඨෙ ධවමම - වමවලාෙම පිරිනෙිනේ 
පානේන. නිෙනේ දකිනේන. අනේන එවහම කලේපනා කරලා, එතවකාට ඒ 
ඥානෙනේත පුදේගලයා අර අරූප වලෝක පමණකේ තිවයනො කයින 
සේථාෙරය ගනේවන නැතුෙ ඒක සමතිකරමණය කරලා, ඉකේමෙලා වම් 
භෙවයනේ එවතර වීමට හැකියාෙකේ තිවයනො කියන ඒ ධර්මයයි 
පිළිගනේවන. 

ඔනේන එතනතේ වපනේනුො අර නුෙණැති පුදේගලයා ගතයුත ු
සේථාෙරය. ඕවකනේ දැනේ වතේරැම් ගනේන වම් දිග සූතරයකේ, සාරාංශයයි වම් 
පිනේෙතුනේට කිව්වෙ. වම්ක අනුෙ හිතාගනේන. දැනේ වකාටිනේම වම් සතූරය 
අෙසානවයේ සඳහනේ වෙනේවන වකාවහාමද? අර ආපු ගෘහපතියනේට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කිව්වෙ නූ ‘ඕවගාලේවලානේට ශාසේතෘෙරවයකේ 
නැතේනම් වම් මම ඉනේවන. බුදධං සරණං ගචඡාමි කියලා මවගේ සරණ 
යනේන’ කියලා එවහම කවි්වෙ නූ. අනේන ඒ ඥානෙනේත අයට ගැලවපන 
විදිවයේ පුදුම අනේදවම් අෙසානයකේ ෙුණා. ඒවක අෙසානවයේ අර 
ගෘහපතියනේ තුනුරැෙනේ සරණ ගියා. අනේන අෙවබෝධය තුළිනේ. වම් සතූරය 
ඉතාමතේම ෙටිනා සූතරයකේ වම් යුගයට. අර විදිවයේ යම් ශාසේතෘෙරවයකේ 
වකවරහි විශේොසය ශරදේධාෙ තබාගනේන බැරි විදිවයේ අයට වම්කයි 
වබවහත. ඒ අයටම, නයාය විවරෝී වනවමයි නයායානුකලූ තර්ක අර 
විදියට තුලනාතේමකෙ, සසඳලා බලලා, කිරා බලලා තමනේවගේ දියුණුෙට 
යහපතට උපකාර ෙන විදියට ජීෙතේ වීමටයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් 
අපණේණක පරතිපදාෙ දැකේෙුවෙ. වම් අපණේණක කියන ෙචනවයනේ - දිග 
ජාතක කතනේදර කයින වෙලාෙකේ වනවෙයි පිනේෙතුනි වම් වෙලාෙ. 
පිනේෙතුනේ ජාතක කථා ගැන අහලාතේ තිවයනො. ජාතක වපාවතේ 
පළමුවෙනේම තිවයනේවනේ අපණේණක ජාතකය. අපණේණක ජාතකවයේ 
තිවයනේවනතේ වමනේන වම් ධර්මතාෙමය.ි 
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වකටිවයනේ සඳහනේ කවළාතේ වබෝිසතේව වෙවළනේදාතේ, 
වදේෙදතේත වෙවළනේදතේ කානේතාරයකේ මැදිනේ යනවකාට වම් කානේතාරය 
මැද ඉනේන යක්ෂයිනේ වම් අය මරලා කන අදහසිනේ වහාඳට ෙතුර තිවයන 
තැනක ඉඳලා එනො ෙවගේ නාලා කියලා එවහම එන රූප ෙගයකේ 
ඉදිරිපතේ කරවගන ආෙහම, වදේෙදතේත වෙවළනේදා ඒකට රැෙටිලා 
තමනේවගේ ගැලේ ෙල තිබුණ ෙතුර වීස ි කරලා ගියා. වබෝිසතේව 
වෙවළනේදා කලේපනා කළා වහාඳයි වම්ක ඇතේත වෙනේනතේ පුලුෙනේ වබාරැ 
වෙනේනතේ පුලුෙනේ - අපි ෙතුර ටික අරවගන යමු කියලා. අනේන 
වබෝිසතේවවයෝ ඒවකනේ වබ්රැණා. ෙතුර වීසි කවළේ නූ. ඔනේන ඕක 
ආශරවයනුතේ වම් පිනේෙතුනේට අපණේණක කියන ෙචනය වතේරැම්ගනේන 
පුලුෙනේ. පරශේනයකේ නැතුෙම ඒකානේත ෙශවයනේ, තමනේට බය නැතුෙ 
වදගිඩියාෙකේ ඇත ි තැන ගතහැකි තීරණයකේ තමය ි වම්වකනේ 
කියවෙනේවන. අපණේණක පරතිපදාෙ අනුෙ අපි කලේපනා කරනොනම් 
වමතන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අමුතුවෙනේ වනාකිව්ෙතේ නිෙන දකේොම 
ඒ අපණේණක පරතිපදාෙ අනුෙ හිතලා යම් යම් තීරණ ගනේන පුලුෙනේ. 

අවපේ ඇහැට වපේනේවන නූ කියලා ඔකේවකාම ඉෙත දැමීම 
වනවමයි එතන තිවයනේවනේ. ඒොවයේ පරතිලාභ ගැන සලකලා බලලා 
තමනේවගේ ජීෙන දර්ශනය - වමාකද අවපේ වම් වකටි කාලය තුළ අපට 
විශාල වදයකේ කරනේන පුලුෙනේ බෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා 
තිවයනො. අතන කියවෙන ආකාරයට භෙනිවරෝධය කියන නිෙන පො 
පරතයක්ෂ කරගනේන. නමුතේ එතන මුලේ වෙනේවනේ දෘෂේටියය.ි එතවකාට 
දෘෂේටියෙතේ වකලිනේ කරගනේන බැරිනම් ඉතුරැ හරිය වකාවහාම වෙයිද? 
වබාවහෝ වදනා වම් යුගවයේ පො, සමහරවිට ධර්මය - බුදේධ ධර්මවයේ 
වසේයාෙ පිට බුදේධ ධර්මය හැටියට ඉදිරිපතේ කරන සමහර තැනේෙල 
තිවයනේවනතේ අනේන අර මිසදිටුෙමයි. ඒ අය පිළිගනේවන නූ දනේ පිනේ. 
දාන ආදී පිනේකම්, ඒො වම් පහකුාවලක ඇතිකරගතේතු වදේෙලේ, ශලීාදී 
ගුණධර්ම - වම් පසේවසේ ඇතිකරගතේතු වදේෙලේ වම්ො සමාජයට. වම්ො 
යලේ පැනපු වදේෙලේ, ඔනේන ඔය විදියට හිතන යුගයකේ තිවයනො. හතින 
නැම්මකේ, නැඹුරැෙකේ තිවයනො වබාවහෝ වදනා තුළ. වකෝ අපට වපේනො 
අර ෙවගේ වපරේත ආතේම? වකාවහද අපට වපේනේවන නූවන. අපට 
වනාවපවනන හැම වදයකේම අප ිපරතිවක්ෂේප කිරීම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙලා තිවයනේවනේ අනේධයිනේ කියනොනම් ඉර හඳ නූ කියලා අප ිඒක 
පිළිගතයුතුද? ඇසේ නැති අයට ඒො වපේනේවන නූ. නමුතේ වලෝකවයේ 
වකාවතකුතේ - වකාවතකුතේ කියලා කයිනේන බූ ඇතේත ෙශවයනේම සුලු 
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පරමාණයකේ වෙනේන පුලුෙනේ, ඒකයි අර සම්මාදිට්ඨිවයේ ඉඩ තයිලා 
තියනේවන. වලෝවක ඉනේනො ශරමණ බරාහේමණයිනේ අර විදිවයේ තතේව 
ලබලා පරවලාෙකේ තිවබනො කියලා දනේන. 

එතවකාට අර තමනේවගේ තනි මතය අරවගන අතේතවනෝමතිකෙ 
ෙැරදි තර්ක නයාවයනේ වම්ො ඔකේවකාම පරතිවක්ෂේප කරලා, හාසයයට 
ලකේ කරලා, පහර ගහලා නිගා කවළාතේ, ඒ කරනේවන තමනේවගම පරඥා 
හිස කපා හැරීමකේ. ඒකයි කියනේවන අර දැනුෙතේකම, පණේඩිතකම, 
උපාිය ඒො සමහරවිට තමනේවගේ අනථමය පිණිසම වහේතු වෙනෙයි 
කියලා. සමහරවිට ඒ විදිවයේ වදයකේ ගැන උපාි ගරනේථයකේ ලිව්වොතේ 
ඔහුට උපාියකේ ලැවබයි වම් කාලවයේ තිවයන ිනේතන නැඹුරැෙ අනුෙ. 
ඒ ෙවගේම වපාතතේ විකිවණයි. නමුතේ අනේන අර මකේඛලීවගෝසාලවගේ 
කථාවව් ෙවගේ විශාල පිරිසකට, අර මාළු රාශියකේ ගම්මු දාපු දැළකට 
අහුවෙනේනා ෙවගේ අර කියාප ු උගතාවගේ වපාතට යටවෙලා අසරණ 
මනුෂයයිනේ රාශියකේ මිථයාදෘෂේටිවයේ බැ වඳනො. ඔනේන ඔය විදියට අපි 
එක පැතේතකිනේ කිව්ො වභෞතික විදයා නැඹුරැෙ නිසා පරිසර දූෂණයකේ 
ගැන අපි කතා කරනො වබාවහෝවිට. බාහිර පරිසර දූෂණයකේ ගැන. 
මානසික පරිසර දූෂණයකේ ගැන ෙැඩි වදවනකේ කතා කරනේවන නූ. 
ඒකයි වම් අපි දැනේ වමතනදි මතුකරනේවන. 

මානසික පරිසර දූෂණයට වහේත ු වෙනේවන අනේන අර ෙවගේ 
මිසදිටුවොයි. මකේඛලීවගෝසාල, පූර්ණ කසේසප ආදීනේ ශාසේතෘනේ ෙශවයනේ 
වපනී සිටිමිනේ විශාල පිරිසකට ඒ විදිවයේ ෙැරදි දර්ශනයකේ ඉදිරිපතේ කිරීම 
නිසා ලක්ෂ වකෝටි ජනතාෙකේ අපායට යනේන ඇති. එතවකාට ඒො 
අනුගමනය කරමිනේ, අවපේ වම් ඇහැට වපේනේවන නූ, ඒො වකාවහාමද 
වෙනේවන කියලා නයාය විවරෝී තර්ක උපකාර කරවගන, ඒො හාසයයට 
ලකේකරමිනේ, ඒො බැහැර කරමිනේ බුදේධ ධර්මයට පහර ගහමිනේ, 
පරවලාෙකේ නැවතයි ආදී දෘෂේටි ගනිමිනේ එවතනේදිතේ වෙනේවන අර 
මානසික පරිසර දූෂණයකේ. ඇතේත ෙශවයනේම ඒවක පරතිඵලය හැටියට, 
ඉදිරි පරම්පරාෙලේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධර්මවයේ තිවයන මූලකි 
පරසේතුතයනේ පො පිළිගනේන සූදානම් නැති තතේවයකේ නවීන අධයාපන 
වක්ෂේතරවයේ පො තිවබනො. ඒොවයේ තැන වදනේවන අනේන අර 
විචාරාතේමක ආකලේපය නමිනේ අලුතේ මත, අලුතේ වසායාගැනීම්, අලුතේ 
නිෂේපාදන. ඒ අලුතේකමිනේ පමණකේම පිළිගතහැකි වෙනේවන නූ. පැරණි 
ෙුණ පමණිනේ අහක දානේනතේ බූ. අලුතේ ෙුණ පමණිනේ පලිිගනේනතේ බූ. 
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නුෙණැතේතාට ගතයුතුම කරියාමාර්ගයයි අර අපණේණක ෙශවයනේ අපි 
දකේෙලා තිවයනේවනේ. 

ඇතැම් වකවනකේ කලේපනා කරනො, අනේන අර කියාපු - 
පණේඩිතකම වනවෙයි අතිපණේඩිකම ෙවගේ වදයකේ හිතට අරවගන අපි 
සම්මාදිට්ඨිය කියනේවනේ චතුරාර්ය සතයය පමණය ි කියලා. ඒකතේ 
වබාවහෝ වදනා පටලො ගතේතු වදයකේ. වමතනදිම පැහැදිලි වෙනො 
කම්මසේසකතා සම්මාදිට්ඨියටතේ තැනකේ තිවයනො. සසවර් යනොනම්, 
සසවර් දිගට යනොනම් අර නාසේතිකොදය ගතේවතාතේ අපාය ආදී 
තැනේෙලයි ලගිනේන වෙනේවන. කම්මසේසකතා සම්මාදිට්ඨි කියනේවනේ 
කර්මය තමාවගේ වකාට ඇති සමයකේදෘෂේටියයි. ඒකට තමය ිඅර දනේදීම්, 
මෙට පියාට උපසේථාන කිරීම, වහාඳ නරක ආදිවයේ ඵල විපාක ඇත. 
වමවලාෙකේ ඇත. පරවලාෙකේ ඇත. ඒ කියාපු සේථාෙරයනේ, ඒ කයිාපු 
පරසේතුතයනේ පිළිගැනීම තුළිනේ ගනේන කරියාමාර්ගය. සම්මාදිට්ඨිය අනුෙ 
ජීෙතේවීම තුළිනේ තමයි සංසාරවයේ දුගතියට වනාගිහිනේ සුගතියට යනේන 
පුලුෙනේ වෙනේවන. එතවකාට බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරලා 
තිවයන කුසල අකුසල විගරහය, පනිේ පව් පිළිබඳ විගරහය, වම්ො නුෙණිනේ 
කලේපනා කරනේනට ඕන වලෝක සම්මත කුසල. කුසල කියන ෙචනවයේ 
සාමානය අර්ථය ගතේවතාතේ දක්ෂකම. වලෝක සම්මත දක්ෂකමනම් 
වකරාටික කමට ළඟයි. 

දැනේ අර පිළාවග, පිළාවග වගෝලයාවග - ඒ ෙවගේ දක්ෂකම් ඇතේත 
ෙශවයනේම ඕො වලාකු වදේෙලේ වනවෙයි. ඒ ෙවගේමයි පිළාවග නීතීඥකම, 
ඒ සීමාෙ පමණකේ දැනගතේතා, අනේතිමට වතේරැම්ගතේවතේ නැහැ අර විදිවයේ 
භයානක විපාක ගැන. ඉතිනේ ඒක නිසා අපි කලේපනා කරනේනට ඕන වම් 
කම්මසේසකතා සම්මාදිට්ඨිය ෙැදගතේ වදයකේ. ඒක අනුෙ අවපේ චර්යාෙ 
සකසේ කරගැනීවමනේ තම ශීල ආදී ගුණධර්ම පිරීවමනේ සමාියට වදාර 
ඇවරනො. සමාිය දියුණු කරගැනීවමනේ තමයි, සමාිවයේ පිහිටලයි 
පරඥාෙ දියුණු කරගනේන පුලුෙනේ වෙනේවන. මුලදිම සම්මාදිට්ඨිය අතහැර 
නාසේතික දෘෂේටියකේ අරවගන, වමවලාෙකේ පරවලාෙකේ නැත, පිනේ පව් 
ආදියකේ නැත කියලා ගතේවතාතේ එයාට දියුණෙුකේ නූ. එතවකාට ධර්මවයේ 
දැකේවෙන කසුල අකුසල විගරහය වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ අහලා ඇති. 
අකුසලේ මුලේ කියනේවන වලෝභ, වදෝස, වමෝහ. කසුලේ මුලේ කියනේවන 
අවලෝභ, අවදෝස, අවමෝහ. අවලෝභ, අවදෝස, අවමෝහ. වලෝභවයනේ 
වෙනේවීමට උතේසාහ කිරීමම එතන අවලෝභයයි. 
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සම්පූර්ණවයනේම වලෝභය නැති ෙුණා වනාවෙයි. ඔනේන ඔය 
වදපැතේත. ඒක අනුෙ යන වදේෙලේ තමය ිඔය පසේ පව්, දස අකුසලේ, දස 
කුසලේ ආදීෙශවයනේ දකේෙලා තිවයනේවන. ඒ විගරහයනේට ඉඩ තිවයනේවන 
අනේන අර සම්මාදිට්ඨිය තුළය.ි නමුතේ ගැඹුරිනේ ගතේතහම දුකතේ, දුවකහි 
හට ගැනේමතේ, දුවකහි නිවරෝධයතේ, දුක නිවරෝධ කරන මාර්ගයතේ කියන 
ඒ චතුරාර්ය සතයය තිවයනො අර වලෝවකෝතේතර ෙශවයනේ. නමුතේ වම් 
වදකම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරපු වදේෙලේ. පහු කාවලක එකතු 
කරපු වදේෙලේ වනවෙයි. ඒක ෙරදෙලා ගනේන නරකයි. භෙවයේ ඉනේනතාකේ 
අනේන අර තමනේවග දුගති මාර්ගය ඉෙතේ කරලා, සුගති මාර්ගයට යාමට 
උපකාර වෙනො දසෙසේතුක සම්මාදිට්ඨිය - කම්මසේසකතා සම්මාදිට්ඨිය. 
සතේවයිනේ කර්මයනේ කිරීමට වපළවඹනේවනේ මමය, මාවගේය කයින 
සේථාෙරය තිවයනතාකේ. ඒක පිළිගනේන වෙනො. තමනේ ගතේතු ෙගකමීට 
තමනේට උතේතර වදනේන වෙනො. මමය, මාවගේය හිතාවගන කරපු 
වදේෙලේෙලට විපාක විඳිනේන වෙනො. ඒක නසිා ඒක පරතිවක්ෂේප කළාට 
හරියනේවන නැහැ. ඒක ඉකේමෙන අෙසේථාෙකේ තිවයනො වලෝවකෝතේතර 
ෙශවයනේ. ඒවක ගැඹුරැ වකාටස. එතවකාට මමතේෙවයේ පිහිටලා අර ටික 
අතහැරීවමනේ එවතනට යනේන බැරි වෙනො, ඉණිමගතේ අතහැරීම ෙවගේ. 
ඉණිමගට නගිනේන කලිනේ ඉණිමග තලේලු කරලා දැමීම ෙවගේ වදයකේ. 

ඒක නිසා අප ිකලේපනා කරනේනට ඕන අර විදිවයේ දැඩි දෘෂේටිෙලට 
යනේවන නැතුෙ සිටීමට. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග වදේශනාවෙ වමනේන 
වම් ටික තමය ි අපි කලිනේ අෙසේථාෙලතේ විගරහ කවළේ. වම් කයිාපු 
දසෙසේතුක සම්මාදිට්ඨිය හඳුනේෙනේවනේ ‘සාසවා පුඤඤභාගියා 
උපධිමවපක්ඛා’ නමිනේ. ආශරෙ සහතියි. කාරණය ඇතේත. පුඤඤභාගියා, 
පිනේ පැතේතට නැඹුරැයි, පව් පැතේතට වනවෙයි. ඒක වහාඳයි. 
පුඤඤභාගියා. උපිවෙපකඛා. එතන උපි කියලා කියනේවනේ අනේන 
භෙවයේ වහාඳ ආතේමභාෙ, සංඝයාෙහනේවසේ වකවනකුට පො තමනේවගේ 
ඒ ජීවිතය වගොවගන යනේන - අර අතීතවයේ සඳහනේ වෙනො වලෝසක 
හාමුදුරැෙනේට යම්කිසි පාපකර්මයකේ නිසා අෙසාන අෙසේථාෙ දකේො 
හරියට දානයෙතේ ලැබුවණ නූ. ඒ විදිවයේ ගැහැටකේ නැතුෙ ජීෙතේවෙනේන 
උපකාරෙූවයේ පුඤඤභාගියා. උපිවෙපකඛා. උපි විපාක වදනො. 
වහාඳ වහාඳ ආතේමභාෙ ලබා වදනො. ඒො පරතිවක්ෂේප කරලා බූ භෙවයේ 
යන වකනා. නමුතේ ඒක සමතිකරමණය කරන තතේවය තමය ිචතුරාර්ය 
සතයය තුළ තිවයනේවන. ‘අරියා, අනාසවා, මල්ාක්ුතතරා, ෙගගංගා’. 
ආර්යයි. ආශරෙ රහිතයි, අනාශරෙයි. වලෝවකෝතේතරයි. වලෝකවයනේ එවතර 
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ෙුණ අෙසේථාෙයි එතන වපනේනුම් කරනේවන. වලෝකවයනේ එවතර වෙන 
මාර්ග ිතේතය කයිලා කියන ඒ මාර්ගයට අයිත ි එකකේ. එතවකාට 
වලෝවකෝතේතර මාර්ගයට අයිත ිඑකකේ පමණකේ අලේලවගන ඒ දෘෂේටිවයේ 
පිහිටලා අර කම්මසේසකතා සම්මාදිට්ඨියට පරතිවක්ෂේප කවළාතේ අනේන 
එයාට ෙරදින තැන. ඒක නිසා අප ිකලේපනා කරනේනට ඕන වම් ධර්මවයේ 
දැකේවෙන විවිධ කාරණා විගරහ කරනේනට යාවම්දී අනේන අර බාලයාවගේ 
තතේවය වෙනුෙට, විඤූපුරිස කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තිවයන, කාරණා කාරණා අනුෙ විගරහ කරලා වතේරැම්ගනේන. ඒ ශකේතිය 
තිවයනොනම් පිනේෙවතකුට, එයයි අගය කළ යුතේවතේ. යවමකේ ශරදේධාෙ 
දුර්ෙලකමකේ හැටියට සලකනොනම්  එවහනම් නුෙණිනේ කලේපනා කරලා 
බලලා, වම් විදියට කිරා බලලා යම්කසිි සේථාෙරයකේ ගතයුතු බෙයි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙවගේ 
වකවනකේ දැකලා ධර්මය අහලා ශරදේධාෙ ඇතකිරගනේවනේ, සංසාරවයේ 
ඒකට ගැලවපන අනේදමට යම්කසිි සකසේ වීමකේ ඇත ි අය පමණයි. 
හැවමෝටම බූ ඒක. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මුණ ගැහුණ වකාවතකුතේ අය 
ඉනේන ඇති. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ තමනේෙහනේවසේෙ හඳුනේෙලා දීලතේ අර 
උපක ආජිෙකයා ‘ඔව් ඒක වෙනේන පුලුෙනේ’ කියලා හැරිලා ගියාවන. 
අනේතිමට මට්ටු වෙලයි ආවයතේ ආවෙ. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට තමනේෙහනේවසේ හඳුනේෙලා වදනේන 
සිදේදෙුණා සමහර අෙසේථාෙල. ඒතේ පිළිගතේවත නූ. වහාඳයි එවහම යම් 
වකවනකුට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග දර්ශනවයනේ, වදේශනාෙකේ අහලා 
එවහම ශරදේධාෙකේ ඇති ෙුණානම් ඒ අයට ෙැඩ පහසුයි. වමාකද ඒ 
ශරදේධාෙ ඇතකිරගතේවතේ නිසි තැන නිසා. ඇතේත ෙශවයනේම අනිසි 
වකවනකේ ගැන ෙැරදි විදියට ශරදේධාෙ ඇතිකරගතේවතාතේ එයා එතනම 
විනාශයි. නමුතේ ශරදේධාෙ ඉෙත දැමියයුතු වදයකේ වනාවෙයි. වමාකද ඒකට 
වහේතුෙ? ශරදේධාෙ අනුෙයි වීර්යය මතුවෙනේවන. වීර්යය අනුෙයි සතිය 
වයවදනේවනේ. සතිය තහෙුරැ වෙනවකාටයි සමාිය එනේවන. සමාිය 
උපකාර කරවගනයි පරඥාෙ එනේවන. එතවකාට ශරදේධා, වීර්යය, සති, 
සමාි, පඤ්ඤඤා කියන ඉනේද්රියධර්ම දියුණු කරගනේන බලාවපාවරාතේතු 
වෙනොනම් තුනුරැෙනේ වකවරහි ශරදේධාෙ ඇතිකරගනේන ඕන. සාලා 
නුෙර බරාහේමණ ගෘහපතියනේට අමුතුවෙනේ කිව්වෙ නැතතේ වදේශනාෙ ඉෙර 
වෙනවකාට අනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ හඳුනාගතේතා. ශරදේධාෙ 
ඇතිකරගතේතා. අපටතේ කියනේන තිවයනේවනේ වම් පිනේෙතුනේට ඒකයි. 
එතවකාට වම් විවිධ මතමිතානේතර දෘෂේටි ොද පැතිවරන යුගයකේ. 
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ධර්මවයේ නාමවයනේ, ශාසනවයේ නාමවයනේ නානාවිධ මිසදිටු කියන, ඒ 
දැළට වබාවහාම මාළු අහුවෙනො. නමුතේ අපි නුෙණිනේ කලේපනා කරලා 
අර කයිාපු, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකර දුනේනු අපණේණක නයාය අනුෙ 
බාල තතේවවයනේ මිදිලා නියම පණේඩිත තතේවයට පතේවෙනේන 
උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕවන. එතවකාට අද ෙටිනා දෙවසේ වම් පිනේෙතේ 
පිරිසතේ නුෙණිනේ කලේපනා කරලා තම තමනේවගේ වලාක ු කම් ඒො 
ඔකේවකාම ඉෙත දාලා වම් අෙසේථාවව් ශීලාදී ගුණධර්ම ‘අ’ යනේවනනේ 
පටනේ ගනේවන කියන අෙවබෝධය ඇතිෙ ඒො පිරීවම් පරමාර්ථය ඇතිෙ 
වබාවහෝ වදවනකේ වපාවහාය අටසිලේ, දසසිලේ ආදිය සමාදනේ ෙණුා. 
තමනේවගේ ෙටිනා දෙස වම් විදියට ගත කළා. එතවකාට වම් තුළිනේ වම් 
පිනේෙතුනේ වම් භෙය, ජාති ජරා ෙයාි මරණ ආදී දුකේ සහිත වම් 
සංසාරවයනේ එවතර වෙනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනොනම් යා යුතේවතේ 
ශීල, සමාි, පරඥා කයින ඒ මාර්ගය තුළය.ි 

එතවකාට ඒකට අදාල යම් යම් කාරණා වම් වදේශනා තුළිනේ වම් 
පිනේෙතුනේට එකතු කරගනේන පුලුෙනේ ෙුණානම් අද දින පිරූ සීලවයනේ, 
කළ භාෙනාවෙනේ, වම් ඇසූ බවණනේ තමනේවගේ නිෙනට උපකාර ෙන ඒ 
ශරදේධා, විරිය, සති, සමාි, පරඥා කියන ඉන්ද්රියධර්ම බලධර්ම වගාඩ 
නගාගැනීමට යම් පරමාණයකට වම්ො උපකාර ෙනේනට ඇත.ි ඒ හැම 
එකකේම උපකාර කරවගන, උපනිශරය කරවගන වම් පිනේෙතුනුතේ 
කලයාණමිතර ආශරය පිහිට කරවගන හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ ශාසන 
අනේතර්ධානයට කලිනේ වම් අත ිභයානක සංසාර දුකිනේ මිදිලා වසෝොනේ, 
සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ කයින මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ උතුම් 
අමාමහ නිෙනේ සාක්ෂාතේ කරගැනීමට වම් ධර්මවදේශනාෙතේ උපකාර 
කරගනිතේො! කියලාතේ පරාර්ථනා කරගනිමු. ඒ ෙවගේම විශේෙවයේ අවීිවයේ 
සිට අකනිටාෙ දකේොෙූ යම්තාකේ සතේව වකවනකේ වම් ධර්මවදේශනාමය, 
ධර්මශරෙණමය කුසලය අනුවමෝදනේ වෙනේන බලාවපාවරාතේතු 
වෙනොනම් ඒ අනුවමෝදනේ වීම තුළිනේ ඒ අයවගේ උතුම් ධර්ම පරාර්ථනා 
අනුෙ සසර දුකේ වකළෙර කරලා පරාර්ථනීය වබෝියකිනේ උතුම් අමාමහ 
නිෙනේ සාක්ෂාතේ කරගනිතේො කයිලා පරාර්ථනා කරවගන වම් විදියට ගාථා 
කියනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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95 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 179) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

න ගවණ න පුරක්ඛවතා චවර 
විමවනා වහාති සමාි දුලලවභා 
නානා ජනසංගවහා දුවකඛා 
ඉති දිසොන ගණං න වරාචවය 
 

න කුලාන ිඋපබබවජ මුනි 
විමවනා වහාති සමාි දුලලවභා 
වසා උසසුවකකා රසානුගිවදධා 
අතථං රිඤචති වයා සුඛාෙවහා 
 

පව්කාති හි නං පවෙදයුං 
යායං ෙන්දනපූජනා කුවලසු 
සුඛුමං සලලං දුරැබබහං 
සකකාවරා කාපුරිවසන දුජජවහා’ති 

− වථරගාථා, මහාකස්සප වථරගාථා. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

අද වම් වෙසකේ වපෝය දෙස වබෞදේධ පිනේෙතුනේ සාමානයවයනේ 
හඳුනේෙනේවනේ වතමඟුලේ දිනයකේ හැටියටයි. තථාගත සම්බුදු රජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ ජීවිතවයේ සිහිකටයුත ුසිදේි තුනකේ ෙන උතේපතේතිය, සම්මා 
සම්වබෝිය, පරිනිර්ොණය කියන කාරණා අවපේ සිහියට ඉවබ්ටම 
නැවගන අෙසේථාෙකේ හැටියටය.ි එයිනුතේ අද ගැන විවශේෂවයනේ 
කියනොනම් ශ්රී බුදේධ ෙර්ෂ වදදහසේ පනේසිය පනසේ පහ උදාෙන වම් 
වෙසකේ වපෝය දෙස සම්බුදේධවවයනේ වදදහසේ හයසීයකේ සපිවරන 
ජයනේතියකේ ෙශවයනේ සමරන නිසා විවශේෂවයනේම අවපේ සිහයිට 
නැවගනො සම්මා සම්වබෝිය. ඒ නිසාම අද රවට් වකාවතකුතේ අහනේන 
ලැවබනො පිළිවෙතිනේ වපල ගැසීමකේ ගැන. ඇතේත ෙශවයනේම වම් 
ශාසනවයේ පිළිවෙතිනේ වපල ගැසීම සම්බනේධවයනේ වලෝකයාට 
වශරේෂේඨතම ආදර්ශය ලබාදුනේවනේ මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේයි. 
වෙන කිසමි ශරාෙකවයකුට වනාලැබුණ අනේදවම් පරශංසාෙකේ, ගුණ 
ෙැනුමකේ, පුද සැලකිලේලකේ තිවලෝගුරැ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ 
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මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේට හිමි ෙුණා. උනේෙහනේවසේ වකාටිනේම 
කියවතාතේ ශාසන පරතිපතේතවියේ පරමාදර්ශයයි. පරතිමූර්තියයි. 
උනේෙහනේවසේ ගැන විවශේෂවයනේම සඳහනේ වෙනේවන වමවහමයි. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ යම් යම් අෙසේථාෙල ඒ ඒ අංශවයනේ උසසේ 
සංඝයාෙහනේවසේලාට ඒතදගර කියන ඒ තනතුර දී ෙදාළා. ධුතංගධර 
භික්ෂූනේෙහනේවසේලා අතර ඒතදගර තනතුර හමිිෙුවණේ මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේටයි. ධුතංග කයිලා කියනේවනේ පිනේෙතුනි, වම් 
ශාසනවයේ තිවයන උගර පරතිපතේති දහතුනකේ. එතවකාට ඒ දහතුන පිරීම 
සම්බනේධවයනේ උනේෙහනේවසේ විවශේෂ නිසා ධුතංගධාරීනේ අතර 
අගතනතුර උනේෙහනේවසේට හිමි ෙුණා. වම් තනතුර ලබාගනේන අතීත 
බුදේධශාසනෙල දීර්ඝ කාලයකේ උනේෙහනේවසේ වපරැම්දම් පිරූ බෙ වපාත 
පවතේ සඳහනේ වෙනො. 

අවපේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග කාලවයේ මගධ රවට් මහාතිතේත 
නමැති බමුණු ගවම් කපලි කියන බරාහේමණයාවගේ පුතරයා හැටියට ඉපදිලා 
පිපේඵලී මානෙක නමිනේ හැඳිනේෙුණා. විසි හැවිරිදි ෙයවසේදී මව්පියනේවගේ 
බල කිරීම මත වම් පිපේඵලී මානෙකයාට සිදුෙුණා මදේද රවට් සාගල නුෙර 
භදේදා කාපිලානි කියන බරාහේමණ මානවිකාෙ සමග විොහ වෙනේන. නමුතේ 
වම් වදවදනාම සාංසාරික ෙශවයනේ වනකේඛම්මය ඉතාමතේම මුහකුුරා 
ගිය සිතකිනේ සිටි නිසා බරහේමචාරීෙම ගිහි වගයි ොසය කරමිනේ ඉඳලා 
මව්පියනේවගේ ඇෙූවමනේ පසේවසේ වදනේනාම ඒකමතිකෙ අපරකටෙම මහණ 
වෙසේ අරවගන ඒ ගිහිවගයිනේ පිටවෙලා මාර්ගයට බැසේසා. මං සන්ියකට 
පැමිණි අෙසේථාවව් පිපේඵලී මානෙකයා කලේපනා කළා ‘දැනේ අපි වදනේනා 
වම් එක ගමවනේ යාම වහාඳ න ’ූ කියලා වදනේනා වෙනේ ෙුණා. පාරෙලේ 
වදකක ගියා. වම් පිපේඵල ී මානෙකයා ඊළඟට ඉදිරියට යන අතවර් 
සමහරැ දකේෙන හැටියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ඒ පුණයශකේතිය නිසා 
වම් ගමන වපනිලා උනේෙහනේවසේ වපරමගට ෙැඩියය ිකයිලතේ කියනො. 
වකාවහාම වහෝ වම් පිපේඵල ීමානෙකයාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකනිේන 
ලැබුණා. රජගහ නුෙර සිට නාලනේදාෙට යන මාර්ගවයේ බහුපුතතක 
වචතිය නමැති සේථානවයේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩ ඉනේනො දුටෙුා. 
දැකලා හඳුනාගතේතා වම් මවගේ ශාසේතෘනේෙහනේවසේයි, භාගයෙතේ සම්මා 
සම්බුදු රජාණනේ ෙහනේවසේයි කයිලා, ඉතාමතේම ශරදේධාවෙනේ පා මුල 
ෙැටිලා ‘භාගයෙතුනේෙහනේවසේ මවගේ ශාසේතෘනේෙහනේවසේයි. මම 
ඔබෙහනේවසේවගේ ශරාෙකයා’යි කියලා ශරාෙකවය පරකාශ කළා. එවතනදිතේ 
විවශේෂවයනේ සඳහනේ වෙනේවනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ, පිපේඵලී 
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මානෙකයායි කියලා අප ි දැනට කියම ු - වම් පිපේඵලී මානෙකයා තුළ 
තිවයන ඒ ශාසනික ශකේතිය දැකලා පරකාශ කළා ‘වම් ෙවගේ ශරාෙකවයකේ 
ඉදිරිවයේ, යම් වකවනකේ තමනේට ඥාන දර්ශන ආදිය ඇතැයි කියලා 
වබාරැෙට පරකාශ කවළාතේ ඒ තැනැතේතාවගේ මුදුන පැවලනෙයි, හිස 
පැවලනෙයි’ කියලා, පරතිඥා කළා. එතවකාට එපමණකේ වනාවෙයි අනේන 
අමුත ුවදයකේ තිවබනො එතන. එතන ඉඳලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් 
පිපේඵල ී මානෙකයා ඇමතුවව් ‘කසේසප’ නාමවයනේ. ඒක උගතනුේට 
ගැටළුෙකේ. ඇතැවමකේ හිතනො වම් පිපේඵලී මානෙකයාවගේ වගෝතර නාමය 
වෙනේන ඇතැයි කසේසප කියන එක. 

ඉතිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අර විදියට - අප ිදැනේ වමතන ඉඳලා 
කියම ුකසේසප - ඒ කසේසප සේොමීනේෙහනේවසේ අමතලා කයිනො ‘කසේසප 
වමනේන වම් විදියට හිකේමිය යුතුයි’ කියලා අෙොද තුනකේ වදනො. 
පළමුවෙනි අෙොදය ‘වථර, නෙක, මජඣිම කියන ඒ සංඝශාසනවයේ 
සංඝයාෙහනේවසේලා කෙුරැ පිළිබඳෙතේ තියුණු හිරි ඔතපේ පිහිටුොගැනමීකේ 
එවහම නැතේනම් සැලකීමකේ ඔබ තුළ ඇතිකරගතයුතුයි’ කියන එක. 
වදවෙනි අෙොදය යම් ධර්මයකේ අහනොනම් කසුලය හා සම්බනේධ එහි 
අර්ථය වමවනහි කරමිනේ, වහාඳට කනේ නමා ඇසිය යුතුයි. තුනේවෙනි 
අෙොදය සුෙ එලෙන කායගතාසතයි කිසිවසේතේ කිස ිදිනක හිවතනේ ඉෙතේ 
වනාකර එය ෙැඩිය යුතුයි, කියන වම් අෙොද තුන. වම් අෙොද තුන තුළ 
තිවයන විවශේෂවය පසුෙට ඒ වපාතේෙල දකේෙනො. ඒ අෙොද තුවනනේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් මහාකාශයප සේොමීනේෙහනේවසේට උපසම්පදාෙ 
දී ෙදාළා කියනො. විවශේෂ උපසම්පදාෙකේ හැටියට දකේෙනො ‘ඔොද 
පටිගගහන’. ඒ අෙොද තුන පිළිගැනීවමනේම වම් මහාකාශයප 
සේොමීනේෙහනේවසේ උපසම්පදා ෙුණා. 

ඊළඟට දැකේවෙන විසේතරය වකටි නිසා සමහර ඒො සලකාගනේන 
අමාරැයි. අපට හිතනේන තිවයනේවන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එවහම 
අෙොද කරලා ආසනවයනේ නැගිටලා ෙැඩම කළා. වම් කාශයප 
සේොමීනේෙහනේවසේතේ පිටිපසේවසනේ ෙැඩමකළ බෙයි වපවනනේවනේ. තරමකේ 
දුරට - යම්කසි ිදුරකේ ගියාට පසේවස බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ගසකේ මුල 
ෙැඩ ඉනේන කැමැතේත දකේෙලා ගහකේ මුලකට ෙඩිනවකාට වම් කාශයප 
සේොමීනේෙහනේවසේ තමනේවග පට පළිි සඟල සිෙුර හතර ගුණයකට නෙලා 
ඒ ආසනය පනෙලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ ඉලේලා හිටියා 
‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, මට අනුකම්පාවෙනේ වම් මවගේ සඟල සිෙුර මත 
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ෙැඩහිඳිනේන’ කියලා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ ඒ ෙැඩහිඳලා ඉෙර වෙලා 
ඒක සේපර්ශ කරලා කියනො ‘කසේසප, ඔවබ් වම් සඟල සෙිුර වබාවහාම 
මෘදුයිවන’ එතවකාට වම් කාශයප සේොමීනේෙහනේවසේ කියනො 
‘භාගයෙතුනේෙහනේවසේ මට අනුකම්පා කරලා වම් සඟල සිෙුර පිළිගනේනා 
වසේකේො’ කියලා. එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අහනො ‘කසේසප 
ඔබට පුලුෙනේද වම් මා ඇඳනේ ඉනේන, මා දරාවගන සිටින වම් හණ 
ෙැහැරි පාංසුකූල සිෙුර දරනේන?’ ‘මට පුලුෙනේ භාගයෙතුනේ ෙහනේස’ 
කියලා පිළිතුරැ දුනේනාට පසේවස ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
තමාවගේ සඟල සිෙුර මාරැ කරගතේතා වම් කාශයප සේොමීනේෙහනේවසේවගේ 
පට පිළි සඟල සිෙුරතේ එකේක. ඒ සමගම වපාත පවතේ දැකේවෙන හැටියට 
උනේෙහනේවසේ ඒ ශාසේතෘනේෙහනේවසේවගේ කාය සේපර්ශ කළ අතිදුර්ලභ 
ෙසේතුෙකේ අඳිනේන ලැබීම තුළිනේ ඇතිකරගතේතු ශරදේධාෙ වකායි තරම්ද 
කියවතාතේ වපාත පවතේ කියවෙන හැටියට ඒ අෙසේථාවව්ම වතවලසේ 
ධුතංග කියන ධුතංග දහ තුනකේම අිෂේඨාන කරගතේතා කයිලා. 
ආරඤඤක, පිණඩපාතික, පාංසකුලූික, වතචීෙරික ආදී ෙශවයනේ තිවයන 
උගර පරතිපතේති දහ තුනකේම අිෂේඨාන කළා. ඒ මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේවගම ෙචනවයනේම පසුකාලීනෙ ආනනේද 
සේොමීනේෙහනේවසේට එකේ අෙසේථාෙක වපෞදේගලික වතාරතුරැ පරෙෘතේති 
ඔකේවකාම වහළි කළා. ඒක ආශරවයනේ තමයි අප ිවම් පරකාශ කරනේවන. 

ඉතිනේ එවහම අපට හිතාගනේන තිවයනේවන බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ එකේකම පසුපසේවසනේ ෙැඩියා වහෝ යම් අෙසේථාෙක විවව්කීෙ 
වකාතැනක ඉඳලා වහෝ මහාකසේසප මහරහතනේෙහනේවසේ පසුකාලයක 
පරකාශ කරනො ‘හතේ දෙසයි මම වනාරහතේෙ පිණේඩපාතය අනුභෙ කවළේ’ 
- ඒ කියනේවන ණයට පිණේඩපාතය අනුභෙ කවළේ. අටවෙනි දෙවසේ 
පටිසම්භිදාපතේ රහතනේෙහනේවසේ වකවනකේ හැටියට ණය නැතුෙ 
පිණේඩපාතය ෙැළඳුො කයිලා පරකාශ කරනො. එතවකාට ඒ තරම් ගුණ 
සම්පතේතියකේ ඇති සේොමීනේෙහනේවසේ නමකේ. ඊළඟට යම් අෙසේථාෙක 
සංඝයාෙහනේවසේලා හමුවව් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අර කයිාපු ඒතදගර 
තනතුර දී ෙදාළා. මවගේ ශරාෙක ධුතංගධාරී භික්ෂූනේෙහනේවසේලා අතර අගරයි 
වමනේන වම් මහාකාශයප නම’ කියලා. ඔනේන එතවකාට ඒ අපි 
හැඳිනේවීමකේ කවළේ මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙ. 
උනේෙහනේවසේවගේ ඒ ගුණ සම්පතේතිය නිසාම තමනේවගේ පරතිපතේතිය 
ෙර්ණනා කරමිනේ අනිතේ අයටතේ ඒක ආදර්ශයකේ ෙන ආකාරයට ගතකළා. 
එකේ අෙසේථාෙක සංඝයාෙහනේවසේලාට අෙොද ෙශවයනේ අර අප ිකලිනේ 
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කියාප ුගාථා තුන ෙදාළා කියලා වපාත පවතේ සඳහනේ වෙනො. දැනේ ඒ 
ගාථාවව් අර්ථය වසායමු. ගාථාවව් ෙැඩි මිහිරකේ නූ බැලුෙහම. අර්ථ 
මිහිරකේ තිවබනො. ෙැඩි ශබ්ද රසයකේ නූ. අර්ථ රසයකේ තිවයනො.  

න ගවණන පුරක්ඛවතා චවර - වම් භික්ෂූනේට වදන අෙොදයකේ. 
පිරිසේ පිරිෙරාවගන වනාහැසිවරනේවනේය. 

විමවනා වහාති සමාි දුලලවභා - පිරිසේ පිරිෙරාවගන හැසිවරන 
වකනාවගේ හිත විකෘත වෙනො. සමාිය ඒ අයට ලබාගැනීම අපහසු 
වෙනො. 

නානා ජන සංගවහා දුවකඛා - විවිධ රැිකම් ඇත ි විවිධ 
ජනයාට සංගරහ කරනේන යන එක දුකකේ. දුකකේ කයිලා කියනේවන 
තමනේවග පරතිපතේතියට කරදරයකේ. 

ඉති දිසොන ගණං න වරාචවය - වම් කාරණය දැකලා, වම් 
කාරණය වතේරැම් අරවගන පිරිසේ බැඳගනේන රැි කරනේන එපා. ඒ 
පළවෙනි අෙොදය. ඊළඟට කියනො, 

න කුලානි උපබබවජ මුනි - මුණිෙරයා ගිහි වගෙලේෙලට ළං 
වෙනේන එපා. ළං වනාවිය යුතුයි. ඒ කයිනේවන ගිහි සංසර්ගය වහාඳ 
නැවතයි කියන එකයි. 

විමවනා වහාති සමාි දුලලවභා - එතනතේ කියනො ගිහියනේ හා 
එකේෙ ොසය කිරීම තුළිනේ සිත විකෘත වෙනො. ඒෙවගේම සමාිය 
පිරිවහනො. 

වසා උසසුවකකා රසානුගිවදධා - ගිහි වගෙලේ ෙලට ළං වෙනේවන 
වමාකද ඒ රස ආහාර ආදිය බලාවපාවරාතේතුවෙනේ. අනේන ඒක නිසා 
රස ආහාරෙලට උතේසුක වීම තුළිනේ අනේතිමට, 

අතථං රිඤචති වයා සුඛාෙවහා - නියම ශාසනික අර්ථය ෙන, 
තමාට නියම සැපය වගන වදන ඒ සීල, සමාි ආදී ඒ ගුණ 
පිරිවහලාගනේනො. 

පව්කාති හි නං පවෙදයුං 
යායං ෙන්දනපූජනා කුවලසු 
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සුඛුමං සලලං දුරැබබහං - යම් ඒ කුලයනේහ ිෙැඳීවමකේ පිදීවමකේ 
වව්ද ඒ මඩ වගාවහාරැෙකැයිද, උදුරා දැමීමට අපහසු සියුම් කටුෙකැයිද 
පරකාශ කර ඇත. 

සකකාවරා කාපුරිවසනදුජජවහා - අසතේපුරැෂයාට සතේකාරය 
අතහැරීම දුෂේකරයි.  

ඔනේන ඔය අෙොදයය ිඒ ගාථා තළු තිවයනේවනේ. ඔය හකුළුෙලා 
දැකේෙූවව් උනේෙහනේවසේවගේ ශාසන පරතිපතේත ි පිළිබඳ මූලික පරමාර්ථය 
ෙවගේම සංඝයාට වදන අෙොදයය.ි ඉතිනේ එතන ඉඳලා අපිට මහාපදුුම 
සූතර රාශියකේ දකිනේන ලැවබනො. උනේෙහනේවසේ වෙනුවෙනේම වෙනේෙුන 
ධර්ම වකාට්ඨාශ රාශියකේ තිවයනො සංයුතේ සඟිවයේ, වකවනකුට 
බලාගනේන පුලුෙනේ කසේසප සංයුතේත නමිනේ. ඒ සංයුතේත ෙලිනේ වපේනො 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වකායිතරම් වගෞරෙයකේ, වකායිතරම් සැලකිලේලකේ 
වම් මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේට දැකේෙුෙද කියලා. අගර ශරාෙකයිනේ-
ෙහනේවසේලාටෙතේ නැති තරම් වගෞරෙයකේ දකේෙලා තිවයනො. වමාකද, 
අර පරතිපතේත ිගරැකවය නිසා, වෙන එකකේ වනාවෙයි. ඉතිනේ අනේන 
වමවහම වහාඳම සූතරයකේ - එකේතරා විදියකට ජනපරිය කියනේන බූ, නමුතේ 
වබාවහාම ෙටිනා සූතරයකේ තිවයනො චන්දූපම සූතරය කියලා. වහාඳ 
ලසේසන උපමාෙකිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වමනේන වමවහම දකේෙනො. 

චන්දූපො භික්ඛමව, ක්ලු්ානි උපසඞක්ෙථ අපක්මසසව ක්ායං 
අපක්සස චිතතං නිචචනවක්ා කු්මල්ස ුඅපපගබභා 

වහාඳ ෙචන රාශියකේ නිසා අප ි ඒක මතකුවළේ. 
සංඝයාෙහනේවසේලා අමතලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
‘මහවණනි, හඳ ෙවගේ ගිහි වගෙලේ ළඟට ළංවෙනේන. අපකවසසෙ කායං 
අපකසස ිතතං, කයතේ සිතතේ මූතේ කරවගන. ඊළඟට නිචචනෙකා 
කියලා කියනේවන හඳ හැමදාම අලුතේවන. හඳ හැමදාම අලුතේ. ඒ ෙවගේ ළඟ 
තිවයනො ෙවගේ වපනුනාට ඈත තිවයනේවන. අලේලනේනෙතේ බූ. 
නිචචනෙකා. අනේන ඒ විදියට උපමාෙ වයදුවෙ. කුවලසු අපපගබභා, ගිහි 
වගෙලේෙල ගිහිලේලා පරගලේභ විදිවයේ කටයුතුෙල, ෙචනෙල වයවදනේවන 
නැතුෙ, වගාරහැඩි හැසිරීම්ෙලට යනේවන නැතුෙ හඳ ෙවගේ හැසිවරනේන’ 
කියලා අනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. ඊළඟට ඒ එකේකම 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ තෙ උපමා වදනො. 
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යම්වසේ මහවණනි, යම්කිසි පුරැෂවයකේ පාලු ළිඳකට එබී 
බලනේවනේද, එවහම නැතේනම් ‘පබබතවිසම’ කියනේවන අපට හිතාගනේන 
පුලුෙනේ පර්ෙත කුහරයකට හරි පර්ෙත පරපාතයකට හරි එබිලා බලනේවනේ 
යම්වසේද, එවහම නැතේනම් ‘නදීවිදුගගං’ කියනේවනේ ග වඟේ ඉෙුර කැඩිච්චච 
තැනකට. එවහම තැනකට එබිලා බලනවකාට වකාවහාමද එබිලා 
බලනේවන. ‘අපකවසසෙ කායං අපකසස ිතතං’, කයතේ හිතතේ මූතේ 
කරවගන, අවපායි ෙැටුවනාතේ කයින බවයනේ මූතේ කරවගන. අනේන ඒ 
උපමා වදකකේ එතනතේ වදනො. ඒ ආකාරයට සංඝයාෙහනේවසේලා විසිනේ 
ගිහියනේ ඇසුරැ කළයුතයුි කියලා එවහම උපමාෙ දීලා ඊළඟට කියනො 
‘මහවණනි කසේසප අනේන ඒ විදියයි. කසේසප ඒකට ආදර්ශයකේ. කසේසප 
හැසිවරනේවනේ ඒ විදියටයි’. ඊළඟට ඒ වදේශනාෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
තෙ දුරටතේ වගනියනො. ඒ සංඝයාෙහනේවසේලාවගනේ අහනො ‘මහවණනි 
වකබඳු භික්ෂුෙකේද ගිහි වගෙලේෙලට එළඹීමට සුදුස?ු’ එවහම ඇහුෙම 
වබාවහෝ අෙසේථාෙල සංඝයාෙහනේවසේලා පිළිතුරැ වදන ආකාරයට 
කියනො ‘අපි වම් ධර්මය භාගයෙතුනේෙහනේවසේවගනේ අහගනේනො මිසකේ 
අපටනම් වතේවරනේවන නූ. භාගයෙතුනේෙහනේවසේ අපට කියලා දුනේවනාතේ 
අපි දරාගනේනො’ කියලා තමනේ වනාදනේනා බෙ පරකාශ කළාම 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වමාකද කවළේ, අතේල ඔසෙලා අහස වහලේලුො. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ නියම ගුරැෙරවයකේ ෙවගේ අෙධානය 
වයාමුකරනේන අතේල ඔසෙලා අහස වහවලව්ො. ඊළඟට පරකාශ කරනො 
‘මහවණනි, හරියට වම් අතේල අහවසහි වනාඇවලනේනා ෙවගේ 
වනාබැ වඳනේනා ෙවගේ, අහසට අහුවෙනේවන නැතුො ෙවගේ ගිහි 
වගෙලේෙලට යනේන තිවයනේවනේ, හවිතනේ ඒ ගිහ ිවගෙලේෙලට ඇවලනේවන 
නැතුෙ, බැවඳනේවන නැතුෙ, ගිහි වගෙලේෙලට අහුවෙනේවන නැතුෙ. 

එවහම පරකාශ කරලා කියනො අර කියාපු අර හඳ උපමාෙටම 
ඒක ගැලවපනො. ඒ විදියට හිත මූතේ කරවගන ගිහ ිවගෙලේ වෙත යා 
යුතුයි. ඒ ෙවගේම යනේන ඕවන අර ‘පිනේ ලබාගනේන කැමත ිඅය පිනේ 
ලබාගනිතේො!’ කියන අදහසිනේ. අනුනේට යහපතකේ හැටියට. අනිතේ අයට 
ලාභය ලැවබන එකටතේ ඊර්ෂයාෙකුතේ නූ. අනේන එවහම හැසිවරනේන 
කියලා පරකාශ කරලා තිවයනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ‘කසේසප ගිහි 
වගෙලේෙලට යනේවන ඒ විදියටයි’ කියලා. එවහම කියලා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ කියනො ‘නුඹලාට අෙොද වදනොනම් වදනේන තිවයනේවන 
සුදුසේසා කසේසපයි. එවහම නැතේනම් කසේසප ෙවගේ වෙන වකවනකේ’ 
කියලා ඒ තරම් පුදුම විදියට වගෞරෙය වදනො. 
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තෙතේ අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සංඝයාෙහනේවසේලා-
වගනේ අහනො ‘වකබඳු භික්ෂුෙකවගේ ධර්මවදේශනාෙද අපිරිසිදු? වකබඳු 
භික්ෂුෙකවගේ ධර්මවදේශනාෙද පිරිසිදු?’ එතවකාටතේ සංඝයාෙහනේවසේලා 
පරකාශ කරනො ‘අවනේ භාගයෙතනුේ ෙහනේස, අපටනම් වතේවරනේවන නූ. 
කියලා වදනේන’ කියනො. ඔනේන එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනො ‘යම්කසිි භික්ෂුෙකේ ධර්මවදේශනා කරනොනම් වම් අදහසිනේ 
‘අවනේ වම් මවගේ ධර්මවදේශනාෙ වම්වගාලේවලා අහනොනම්! අහලා 
පැහැවදනොනම්! පැහැදිලා ඒකට ගැලවපන විදියට ලාභ සතේකාර ආදිය 
මට වදනොනම් වකායිතරම් වහාඳද!’’ කියලා. අනේන ඒ විදිවයේ 
ධර්මවදේශනාෙකේ අපිරිසිදුයි. 

ඊළඟට පරකාශ කරනො පිරිසිදු ධර්මවදේශනාෙ වමාකකේද කියලා. 
යම්කිසි භික්ෂුෙකේ ගිහ ි කට්ටියට ධර්මවදේශනා කරනවකාට වමවහම 
හිතනොනම් ‘වම්ධර්මය සවාක්ඛාතයි, සන්දෙටි ක්යි, අක්ාල්කි්යි, 
එහිපසසික්යි, ඕපනයික්යි, පචචතත මවදිතබබයි, විඤඤූයි යන වම් ෂඩ් 
ගුණයනේවගනේ යුකේතයි. වමබඳු වම් ධර්මය අවනේ වම් පිරිස අසතේො! 
අහලා වතේරැම් ගනිතේො! වතේරැම් අරවගන පිළිපදිතේො!’ කියලා ඒ විදියට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘ධෙෙ සුධෙෙතං’ ධර්මවයේ 
සුධර්මභාෙය වමවනහි කරලා ඒ ෙවගේම අර පිරිස වකවරහ ි‘ක්ාරුඤඤං 
පටිචච’ - කරැණාෙ නසිා, ‘අනුෙෙයං තං’ - දයාෙ නිසා, අනුකම්පාෙ 
නිසා වදේශනා කරනොනම් අනේන ඒක තමය ි පිරිසිදු ධර්මවදේශනාෙ 
කියලා පරකාශ කරනො ‘මහවණනි, කසේසප ඒ විදියටයි ධර්මය වදේශනා 
කරනේවන’. අනේන එතනතේ පරශංසාෙ. අනේන ඒ විදිවයේ සූතර රාශයිකේ 
තිවයනො. ඊළඟට තෙ සූතරයක වමවහම තිවයනො. 

හිටි ගමනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අහනො 
සංඝයාෙහනේවසේලාවගනේ ‘වකබඳු භික්ෂුෙකේද කුලුපග වෙනේන සුදුසු? 
වකබඳු භික්ෂුෙකේද කුලුපග වෙනේන නුසුදුසු?’ වම් ෙචවන වතෝරනේන 
වෙනො. කුළුපග, කියලා කියනේවන කුලයනේ වෙත එලවඹන. ඒ 
කියනේවන ගිහි වගදරෙලේෙලට එලවඹන. අපට හිතාගනේන තිවයනේවන 
ෙැඩි විසේතර නැතතේ අතීතවයේ ඇතැම් සංඝයාෙහනේවසේලා හටිියා 
පිණේඩපාතවයේ ෙඩින අතවර් නිරනේතරවයනේ වගෙලේ ඇතුළටතේ ගිහලිේලා 
සමහරැ ෙැළඳුො. ඒ තරමට ශරදේධාෙනේත දායකයිනේ ඉනේනො ‘අවනේ 
සේොමීනේ ෙහනේස, වමවහේ ෙඩිනේන වම් දානය සූදානම් කරලා තිවයනො’. 
එවහම නැතතේ සමහර දායකයිනේ ඉනේනො නිතිපතාම දනේ වදනේන, 
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පිණේඩපාතය වබදනේන ලූසේත.ි නිතිපතාම පිණේඩපාවත වබදනේන 
ලූසේතියි. එතවකාට අනේන එබඳු අයයි අපට හිතනේන තිවයනේවන කුලු. 
එතවකාට කුලුපග භික්ෂුෙ කියලා කියනේවන අනේන ඒ ෙවගේ ගිහිවගෙලේ 
ඇසුරට එවහම නැතේනම්, ගිහ ි වගෙලේෙලට පිණේඩපාවතේ නිතර නතිර 
ෙඩින භික්ෂුෙකේ. 

එතවකාට අර නුසුදුසු විදියට හිතමු් පැතුම් තිවයන භික්ෂුෙ ගැන 
ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ඉසේවසලේලා ‘වම් අය මට 
වදනේනම ඕන. වනාදී ඉනේන බූ පණිේඩපාතය. හුඟකේ වදනේන ඕන. ටිකකේ 
වදනේන බූ. පරණීතෙම වදනේන ඕන. රළු ආහාර වදනේන බූ. ඉකේමනිනේම 
වදනේන ඕන. පරකේකු කරනේන බූ. සකසා වදනේන ඕන. ඒ කියනේවන 
වහාඳට ෙැඳලා කියලා සකසා වහාඳට වදනේන ඕන. වනාසකසා වදනේන 
වහාඳ නූ.’ ඔවහාම හිතාවගන යම් භික්ෂුෙකේ ගිහි වගෙලේෙලට යනොනම් 
යම් විදියකට - ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, වමාන 
වමාන වහේතුෙකිනේ හරි එදාට පිණේඩපාතය ලැවබනේවන නූ. ඔනේන අර 
භික්ෂුෙට තරහා යනො. හිත නරකේ වෙනො. ඊළඟට එවහම නැතේනම් 
ටිකකේ ලැවබනො. එතවකාටතේ අරමයි. රළු ආහාරයකේ ලැවබනො. 
එවහම නැතේනම් සකසේ කරනේවනේ, හරියට ෙැඳුම් පිදුම් නැතුෙ පූජා 
කරනො. එතවකාට අර භික්ෂුෙ වදාම්නසේ වෙනො. දුකට වදාම්නසේ 
වෙනො, බලාවපාවරාතේතු කඩ ෙුණාවනේ. අනේන එබඳු භික්ෂුෙ තමයි 
කුලුපග වෙනේන නුසුදුසු. 

ඔනේන ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘වකබඳු 
භික්ෂුෙකේද කුලුපග වෙනේන සුදුසු? කුලයනේ වෙත නිතර එලවඹනේන 
සුදුසු?’ යම්කසි ි භික්ෂුෙකේ හිතනොනම් වමවහම ‘වම්ක වකාවහාමද 
වෙනේවන අනුනේවගේ වගදරෙලේ ෙලනිේ තමනේට ඕන හැටියට ලැවබනේවන? 
කැමති වකවනකේ සුදුසු අනේදමිනේ දීපුොවෙ’ කියලා අර විදියට විවශේෂ 
පරාර්ථනාෙලේ නැතුෙ වගෙලේෙලට යනොනම් අනේන එබඳු භකි්ෂුෙට 
ලැබුණතේ එකයි, වනාලැබුණතේ එකයි හිවතේ අර විදිවයේ වදයකේ වෙනේවන 
නූ. එවහම කියලතේ එවතනදිතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
‘කසේසප ඒ විදියටයි. කසේසප ඒ විදියටයි කුලයනේ වෙත එනේවන’. ඉතිනේ 
ඔනේන ඔවහාම ඇතේත ෙශවයනේ නානාවිධ සූතර රාශියකේ තිවයනො. තෙ 
ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ පරශංසා ලැබිච්චච අෙසේථාෙලේ අපි 
කියනොනම් තෙතේ සූතරයකේ තවිබනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එකේ 
අෙසේථාෙක සංඝයාෙහනේවසේලාට පරකාශ කරනො ‘මහවණනි, මම 
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කැමති පරිදි කැමති විවටක පරථම ධයානයට සමෙදිනො. කාශයපතේ පරථම 
ධයානයට ඒ විදියට සමෙදිනො. වදවෙනි ධයානයට ඒ විදියටම. 
තුනේවෙනි ධයානය, හතරවෙනි ධයානය, ඒ විදියටම. අනිතේ අරූප ධයාන, 
ඊළඟට නිවරෝධ සමාපතේති, ඊළඟට පූර්වව්නිොසානුසේමෘති ඥාන, 
දිබබචකඛු, දිබබවසෝත ඔකේවකාම ගැන කියනො. මමතේ ඒො භකුේති 
විඳිනො. කසේසපතේ ඒො භකුේති විඳිනො’. අනේන ඒ තරම් පුදුම විදියට ඒ 
සම සම තතේවවයේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කාශයප මහරහතනේෙහනේවසේෙ 
තැබුො. 

ඊළඟට ඒ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග සැලකිලේල වහලිවෙන තෙ 
වකාවතකුතේ සූතර වම් පිනේෙතුනතුේ අහලා ඇත ි ඔය පිරිතේ වපාවතේ 
තිවයනේවන මහාකසේසප වබාේඣංග සූතරය. මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේ අර විදියට උගර පරතිපතේත ිරකිනවකාට වලඩ වනාවී 
ඉනේවන නූවන. එකේ අෙසේථාෙක ඉතාමතේම ගිලනේ වෙලා, දැඩිෙ ගිලනේ 
වෙලා හිටි අෙසේථාෙක උනේෙහනේවසේ ොසය කළ තැන, වබාවහෝවිට 
සඳහනේ වෙනේවනේ පිපේඵලී ගුහාෙ පැරණි නම. පිපේඵල ී ගුහාවව් ෙැඩ 
ොසය කවළේ. ඉතිනේ මහාකසේසප මහරහතනේෙහනේවසේ එකේ අෙසේථාෙක 
ඉතාමතේම ආබාිවතා, දුක්ිවතා, බාළහ ගිලාවනා - අනේදමට ඉතාමතේම 
ගිලනේෙ ෙැඩහිටියා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එතනට ෙැඩමකරලා 
වකාවහාමද සුෙ දුකේ කයිලා අහලා, ඔනේන එවහනම් කසේසප වමයට 
ඇහුම්කනේ වදනේන කියලා වබාේඣංග හත පරකාශ කළා. ඒක අහලා 
මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේවග වරෝගය සුෙ ෙුණා කියලා සඳහනේ 
වෙනො. ඒ ෙවගේම අෙසේථාෙකේ සඳහනේ වෙනො ඇතැම්විට ඊට පසෙුම 
වෙනේන ඇති වමවහම සූතරෙල සඳහනේ වෙනො, එකේ අෙසේථාෙක එවහම 
දැඩිෙ ගිලනේෙ ඉඳලා මහාකසේසප මහරහතනේෙහනේවසේ සුෙපතේ ෙුණ 
හැටිවය ඊළඟට පිණේඩපාවතේ ෙඩිනේන කලේපනා කළා. එතවකාට 
වදේෙතාෙුනේ පනේසියයකේ සූදානම් ෙණුා පිණේඩපාවතේ වබදනේන. වම් වලඩ 
වෙලා ඉඳලා ෙඩින සේොමීනේෙහනේවසේට අප ි පිණේඩපාතය වබදලා 
පිනේකරගනේනො කියලා - පිනේෙල ෙටිනාකම දනේවන වදේෙතාවොවන. 
මනුෂයවයා දනේවන නූවන. වදේෙතාවො ආෙර්ජනය කරලා බලනවකාට 
වතේවරනො වමච්චචර වම් සම්පතේ ලැබුවණ පිනේ නිසාය කියලා. ඉතිනේ ඒ 
පිනේ කරනේන වපාර කනො. නමුතේ මහාකසේසප මහරහතනේෙහනේවසේට, 
උනේෙහනේවසේවග අර දිෙැසේ තිවබන නිසා වපනුනා. පනේසිය වදනාවගේම 
පිණේඩපාතය වදනේන හැදුෙ එක පරතිවක්ෂේප කරලා වකාහාටද ෙැඩිවය? 
නගරවයේ දිළිඳු වීදියට. වපේෂකාර වීදියට. ඉතාමතේම දුගී මිනිසුනේ ඉනේන 
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වීදියට උනේෙහනේවසේ ෙැඩියා පණිේඩපාතවයේ. එබඳු අෙසේථා රාශයිකේ 
තිවබනො. 

ඇතැම් අෙසේථාෙක තිවයනො - ඒතේ එකේතරා සිදේියකේ. 
මහාකසේසප මහරහතනේෙහනේවසේ නිවරෝධ සමාපතේතිවයනේ - නිවරෝධ 
සමාපතේතිවයනේ ෙැඩි අෙසේථාවව් වදන පිණේඩපාතය මහතේ ඵල 
මහානිශංසයි කයිලා ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො - හතේ දෙසකේ නිරාහාරෙ 
ඉඳලා පළමුවෙනි ආහාරය වදන එක විශාල කසුලයකේ කියලා. ඒ 
අෙසේථාවව් අර වදේෙතාෙුනේ ගැන වකවසේ වෙතතේ උනේෙහනේවසේ කලේපනා 
කළා, වෙන එකකේ තියා උනේෙහනේවසේ බලනොලු කාටද වම් පින වදනේන 
සුදුසු කියලා. ඒ විදිවයේ අෙසේථාෙල සඳහනේ වෙනො ඒ හැලේ වකතකේ 
බලන උපාසිකාෙකේ - වබාවහාම ශරදේධාෙනේත වකවනකේ දැකේකා, වපාරි 
හදනො ඒ තැනැතේතිය. මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ එතනට ෙැඩම 
කළා. ඒ තැනැතේතිය වබාවහාම ශරදේධාවෙනේ වපාරි පූජා කරලා 
‘සේොමීනේෙහනේවසේ ලබාපු ධර්මය මට ලබනේන වහේත ු ොසනා වව්ො’ 
කියලා පරාර්ථනා කළා. ඒක දිග කථාෙකේ. 

අනේතිමට කියවෙනේවන වමාකකේද, ඒ තැනැතේතිය නියර උඩිනේ 
යනවකාට සර්පවයකේ ගහලා එතනම ඇද ෙැටුනා. නමුතේ හිත වකාවහේද 
ගිවය, තව්තිසා දිෙය විමානයට. ඒ අර කියාප ු ලාගීතා නමිනේ 
හැඳිනේවෙන ඇයට වපාරි ෙැලේ විමානයකේ තබිුණා. ඒ තැනැතේතිය ඊළඟට 
කලේපනා කළා වම් පින ලැබුවන වකාවහාමද කියලා. දැකේකා ඔනේන 
මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේට පුංි දානයකේ පූජා කිරීවමනේ කියලා. 
ඊට පසේවසේ වමාකකේද කවළේ, වහාවරනේම රෑ ඇවිලේලා මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේවග කුටිය ළඟ එලිවෙන ජාවම් අමදිනො. සුදේද 
කරලා තිවයනො. වදතුනේ දෙසකේ වම් මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ 
හිතුො වම් කෙුරැහරි වගෝලවයකේ වෙනේන ඇත ි කියලා. එක දෙසකේ 
යතුරැ කඩලුේවලනේ දැකේකා ආවලෝකයකේ. ඔනේන වදව්දුෙකේ වම්ක 
කරනේවන. මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ ෙවගේ පරතිපතේති ගරැක 
උනේෙහනේවසේලා කතා හදනේනෙතේ ඉඩ තියනේවන නූවන, උපාසිකාවො 
ඇවිලේලා වමවහ අමදිනො කියලා. ඒ සැවර් එවලව්ො. එවලව්ෙට ඒතේ 
අවනේ අවනේ මට පිනේ කරනේන ඕන කිව්ෙම ඒ සැවර් අසුර ගැහුො. ඒ 
අසුර ගැහීවම් යම්කිසි බලයකේ තිවයනො. පලයනේ, කියනේනා ෙවගේ. අසුර 
ගැහුොට පසේවස උඩට වෙලා අඬ අඬා එවහම කිව්ෙයි කියලා ඒක 
දැකලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ උදාන ොකයයකේ පො පරකාශ කළා කියනො. 
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ඔය සිදේිය අගට තිවයනේවන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ඒක වපනිලා පරීති 
ොකයයකේ පරකාශ කරනො, ඒ තරම් ආදර්ශෙතේ කියලා.  

ඊළඟට අපි ටිවකනේ ටික කියමු ඔකේවකාම නැතතේ. ඊළඟට 
කියවෙනො මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේවගේ ජරා ජීර්ණ වෙලා 
ෙයසේගත අෙසේථාෙ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේට කියනො ‘කසේසප, ඔබ දැනේ ජරාජීර්ණයි. ඔබ දැනේ 
ෙයසේගතය.ි ඔය හණ ෙැහැරි පාංසුකලූ සෙිුර බරයි. ඒක නිසා ගිහයිනේ 
වදන සිෙුරැ පරිවභෝග කරනේන පටනේගනේන. ඒ ෙවගේම ඔය දැඩි 
පිණේඩපාත චර්යාෙ අත ඇරලා ගිහියනේවගේ ආරාධනා භාරගනේන. 
කැවළේම ඉනේවන නැතුෙ මා ළඟ ඇවිලේලා ොසය කරනේන’. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේට වපාඩි ආරාධනාෙකේ 
කරනො. උනේෙහනේවසේ වමාකද කිව්වෙ? 

‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස මම වබාවහාම කාලයකේ ආරණයකයි. 
ආරණය පරතිපතේතිවයේ ෙර්ණනාෙ අනිතේ අයට කියනො. ඒ ෙවගේම 
වබාවහාම කාලයකේ පාංසකුූලිකයි. පාංසකුූල පරතිපතේතිවයේ ෙර්ණනාෙ 
අනිතේ අයට කියනො. ඒ විදියටම කියනො සිෙුරැ තුනකේ - වතේචීෙරික. 
ඔය විදියටමයි සනේතුෂේටි ගුණය, පවිවිතේත - විවව්ක ොසය ආදී ඔය 
විදියට ගුණධර්ම එක එකකේ කියලා මම ඒො වමවතකේ රකිනො පමණකේ 
වනවෙයි ඒොවයේ ගුණතේ අනිතේ අයට කියනො. 

ඔනේන එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අහනො ‘කසේසප, කෙර 
ආනිශංසයකේ දැකවගනද වම් විදියට කරනේවන?’ මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේ කියනො ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස ආනිශංස වදකකේ 
දකිමිනේ මං වම්ක කරනේවන. එකකේ මවගේ දිට්ඨධම්ම සුඛවිහරණය, 
වමවලාෙම සැප පිණිස’ කයිලා කිව්ො. වම් පිනේෙතුනේට පුදුම හිවතනේන 
පුලුෙනේ වමාකකේද වම් කැවළේ ඉනේන එවකේ සැවපේ? වමාකකේද 
පිණේඩපාවතේ යාවම් සැවපේ? වමාකද උනේෙහනේවසේවගේ නියම සැපය 
සමාියවන. සමාියට හිතකර පරතිපතේති නිසා. ඒක කිව්වෙ වමවහමයි. 
මට ඒක දිට්ඨධම්ම සුඛවිහරණය ෙශවයනේ වමවලාෙම සෙුවිහරණය 
ෙශවයනුතේ මට ඒක රැියි, මං දරන පරතිපතේති. ඒ ෙවගේම මවගේ 
බලාවපාවරාතේතුෙ, මවගේ අදහස - පශේිම ජනතාෙ කියලා කියනේවන 
අනාගත සංඝ පරම්පරාෙ. අනාගත සංඝ පරම්පරාෙට ආදර්ශයකේ. 
‘දිට්ඨානුගති’ කියලා කියන ඒ දුටු වදයිනේ ඔෙුනේ ආදර්ශයකේ ගනේනො. ඒ 
ෙවගේම ඒක අහනේන ලැබණුහම අනාගතවයේ බුදේධානබුදුේධක 
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ශරාෙකයනේෙහනේවසේලා දීර්ඝ කාලයකේ වම් ෙවගේ පරතිපතේත ිරැකේකා කියලා 
අනේන ඒ පශේිම ජනතාෙ, අනාගත පරම්පරාෙට අනුකම්පාෙකේ 
ෙශවයනුතේ මම වමනේන වම් පරතිපතේතිය රකිනො කියලා. එතවකාට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘සාදු සාදු ක්ස්සප, ඔබ බහජුන 
හිතාය සුපටිපමණණා බහුජන සඛුාය’ - ඔබ වම් වබාවහෝ වදවනකුට 
වදවියනේ සහිත වලෝකයාට හිත ෙැඩ පිණිස වම් පරතිපතේතිය රකනිො’ 
කියලා සාදුකාර දීලා කවි්ො ‘එවහනම් කසේසප දිගටම ඔය හණෙැහැරි 
සිෙුරැ අඳිනේන. දිගටම පිණේඩපාතකිෙ සිටිනේන. දිගටම කැවළේම ඉනේන’. 
අනේන පරතිපතේතියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ තැන දුනේන හැටි. 

ඉතිනේ අනේන ඒ විදියට මහාපුදුම චරිතයකේ මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේවග චරිතය. ඊළඟට ටිවකනේ ටික අප ි යම ු
මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේවගේ තෙතේ ෙටිනා සිදේියකට. ඇතේත 
ෙශවයනේ වකවනකේ හිතනේන පුලුෙනේ වම් කාවලේ වදේෙතාවෙෝෙතේ කිට්ටු 
වෙයිද ඔය හණ ෙැහැරි සිෙුරැ ඇඳවගන ඉනේන අය ළඟට? නමුතේ ගුණ 
සුෙඳට කිට්ටුයි. එබඳු ලසේසන සිදේි  කීපයකේ තිවබනො. ලසේසන කියලා 
කියනේවන ඒො ආශේචර්යෙතේ ෙවගේම මහාකාශයප චරිතවයේ ෙටිනාකම 
වපනේනුම් කරන සිදේි. ඊළඟට අප ියනේවනේ මහාපරිනිර්ොණ සූතරවයේ එන 
සිදේි ෙලට. වම් පිනේෙතුනේ හුඟකේ ඒො අහලා තිවයනො. අවපේ 
වපාතපවතේතේ අපි කියලා තිවයනො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පිරිනිෙනේ පා 
ෙදාළාට පසේවස - හතේ දෙසකට පසේවස, ඒ වනාවයකුතේ වදවියනේ සහිත 
මනුෂයයනේවගේ නා නා විධ පූජා මධයවයේ ඔනේන අර මලේල රජ දරැෙනේ 
මකුට බන්ධන කියන ඒ වච්චතිය සේථානවයේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ශ්රී 
වදේහයට ිතකයකේ හදලා ඒ ිතකවයේ ආවරෝපණය කළා, ඒ ිතකයට 
ඇතුලේ කළා භාගයෙතුනේෙහනේවසේවගේ ශරීරය. ආනනේද හාමුදුරැෙනේට 
කියාපු ආකාරයට ඔකේවකාම සකසේ කරලා ඇතුලේ කළා. වම් අෙසේථාෙ 
වෙනවකාට මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ පාො නුෙර ඉඳලා 
කුසිනාරාෙට ෙැඩමකරනො පනේසියයකේ පමණ භික්ෂූනේෙහනේවසේලාතේ 
එකේක. 

එවහම ෙැඩමකරන අතවර් ගසකේ මුල ෙැඩහුනේනා ටික 
වෙලාෙකේ. ඒ වෙලාවෙ කසුිනාරාවව් ඉඳලා පාො නගරයට යන, 
මාර්ගවයේ එනො යම්කිස ි ආජීෙකවයකේ අර පරිනිර්ොණ සේථානවයනේ 
අහුලගතේතු, වදේෙතාෙුනේෙහනේවසේලා ෙැසේවසව්ෙ, මදාරා මලකේ අරවගන - 
දුර්ලභ වදයකේවන - වම් ආජීෙකයා යනො. ඈතදිම දැකලා මහාකාශයප 
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මහරහතනේෙහනේවසේ අහනො ‘ඇෙැතේනි, ඔබ අවපේ ශාසේතෘනේෙහනේවසේ 
ගැන දනේනොද යමකේ?’ ඔනේන එතවකාට වම් ආජීෙකයා කියනො ‘මං 
දනේනො ඇෙැතේනි. ඒ ශරමණ වගෞතමයනේ පිරිනිෙනේ පාලා දැනේ හරියටම 
අදට හතේ දෙසයි. එතනිනේ තමය ිමං වම් මල අහුලවගන ආවව්’ වම්ක 
කිව්ෙහම අර මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේවගේ පිරිසේ අතවර 
වනාරහතේ සංඝයාෙහනේවසේලා ගැන කියැවෙනො, උනේෙහනේවසේලා හිස 
අතේබැඳවගන ෙැලවපනොලු. තැවෙනොලු ‘භාගයෙතුනේෙහනේවසේ 
පිරිනිෙනේ පා ෙදාළා ඉකේමනේ ෙැඩියි. වලෝකවයේ ඇස නැතිෙුණා’ කියලා 
ඒ විදියට වශෝකාලාප කියමිනේ ෙැලවපනො. 

වම් අතවර් හිටියා සභුදේද කියලා ෙුඩ්ඪපබ්බජිතවයකේ. ෙුඩ්ඪ 
පබ්බජිත කියනේවන ෙයසේගත වෙලා මහණ වෙච්චච වකවනකේ. එබඳු අය 
සමහරවිට හිකේමොගනේනතේ අමාරැයි. වකාවහාමහරි වම් ෙුඩ්ඪපබ්බජිත 
සුභදේද කියනො, අර අයතේ ෙැලවපන අතවර් ‘ඇෙැතේනි, අඬනේන 
ෙැලවපනේන එපා. දැනේ අපි ඒ ශරමණ වගෞතමයාවගනේ මිදිලා. වමච්චචර 
කාලයකේ අපට කරදර කළා වම්ක කැපයි වම්ක අකැපයි. දැනේ අපිට ඕන 
හැටියට අපට ෙැඩ කරනේන හැකියි. අපි යමකේ කැමතිද අපට කරනේන 
හැකියි’ අනේන එවහම කිව්ො සුභදේද භික්ෂුෙ. ඒක මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේවගේ හිතට ෙැදුණා. නමුතේ ඒ වෙලාවෙ යමකේ කිව්වෙ 
නූ. ඒ වෙනුෙට අර සංඝයාෙහනේවසේලාට කිව්ො ඒ කට්ටිය සැනසීමට 
‘ඇෙැතේනි වම් සංසේකාරයනේවගේ සේෙභාෙය වමවහමයි. හැමදාම 
තිවයනේවන නූ - බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ නිතර කියන ආකාරයට සවබබ 
ෙ පිවයහි මනාවපහි - පරිය මනාප හැම වදයකිනේම වෙනේවෙනේන 
වෙනො, සංසේකාර ෙල සේෙභාෙය ඒකයි කියලා. ඒ විදියට සැනසුො. 

ඔනේන ඊළඟට අප ි ආවයතේ යනො අර මහාපරිනිර්ොණ 
සේථානයට - මකුට බන්ධන. ඔය වෙලාෙ වෙනවකාට මලේල රජ දරැෙනේ 
හතර වදවනකේ - දැනේ එතවකාට ි තකයට ආවරෝපණය කරලා ඉෙරයිවන 
වම් ශ්රී වදේහය. මලේල රජ දරැෙනේ හතර වදවනකේ වහාඳට සැදී 
පැහැදීවගන ඒ වෙනුවෙනේ වෙනේවෙලා වම් ිතකයට ගිනි දලේෙනේන 
උතේසාහ කරනො. ගින ිදැලේවෙනේවන නූ. එබඳු පරශේන ආෙහම වමවතකේ 
ඒ අය ඔකේවකාම අහනේවන කාවගනේද - එබඳු ඒ සිදේි රාශියකේ තිවයනො 
එතන - අනුරැදේධ සේොමීනේෙහනේවසේවගනේ. වමාකද උනේෙහනේවසේ තමයි 
දිෙැසේ ඇත ි භික්ෂූනේ අතර අගර. එතවකාට අනුරැදේධ හාමුදුරැෙනේවගනේ 
අහනො ‘ඇයි සේොමීනි අපි වමච්චචර උතේසාහ කරනො ගිනි දැලේවෙනේවන 
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නැතේවත?’ අනුරැදේධ හාමුදුරැවො කයිනො ‘නුඹලාවගේ අදහස වෙන 
එකකේ. වදවියනේවගේ අදහස වෙන එකකේ’. ‘වමාකකේද සේොමීනි 
වදවියනේවගේ බලාවපාවරාතේතුෙ?’ ‘වදවියනේවගේ අදහස වම්කයි. 
මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ පනේසියයකේ සංඝයාෙහනේවසේලා එකේක 
ඔනේන දැනේ පාො ඉඳලා කුසිනාරාෙ දකේො ෙැඩමකරනො. උනේෙහනේවසේ 
ඇවිලේලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ පා ෙලට ෙඳිනතුරැ වම් ිතකය 
දැලේවෙනේවනේ නූ’. ඒක කිව්ෙහම ඊළඟට තිවයනේවන වමවහමයි. ඊට ටික 
වෙලාෙකට පසේවස - ඒ වෙනවකාට වම් කිට්ටුෙට ෙැඩමකරලා වෙනේන 
ඇති - යම් අෙසේථාෙක මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ එතැනට ෙැඩම 
කළානම් ඊළඟට ඔනේන සිදේිය එතන ඉඳලා දැකේවෙනේවන වමවහමයි. 

උනේෙහනේවසේ සිෙුරැ එකසේ කරවගන ඒ ිතකය තුනේ ෙරකේ 
පැදකුණු කරලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ වදේහවයේ පා විෙෘත කරලා 
ෙනේදනා කළා. ඒ ෙවගේම අනිතේ පනේසිය නමකේෙහනේවසේලා පැදකුණු 
කරලා ිතකයට නමසේකාර කළාට පසේවස තමයි ඒ ිතකය ඉවබ්ම 
දැලේෙුවණේ. එයිනේ අපට වපේනො මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේවගේ 
ගුණ මහිමය වකායිතරම්ද - උනේෙහනේවසේ ෙැඩමකරනතාකේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ ි තකය දැලේෙුවණතේ නූ. ඔය විදියට තෙතේ අපි කයිනොනම්, 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වබාවහෝ අෙසේථාෙල වම් මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේට කියනො ‘කසේසප, වමනේන වම් පිරිසට 
ධර්මවදේශනා කරනේන’. එතවකාට මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ 
කියනො ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, මට බූ ඕවගාලේවලානේට ධර්මය වදේශනා 
කරනේන. ඕවගාලේවලා මහාවනාහිකේමුණු කට්ටිය’ කයිලා. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේට අවගෞරෙ වෙන විදියට වනවෙයි. වම් කට්ටිය වම් වම් විදියයි, 
වම් අයට බණ කියලා ෙැඩකේ නූ - දැනේ ෙචනවයනේ කියනොනම්. ඒ 
විදියට කිහිප අෙසේථාෙල තිවයනො. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වබාවහෝ අෙසේථාෙල කියනො ‘වම් 
සංඝයාෙහනේවසේලාට අෙොද කරනොනම් එකේවකා මම, එකේවකෝ වම් 
කාශයප’ ඒ තරම් පුදුම සැලකිලේලකේ ශාසේතෘනේෙහනේවසේ කාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේට ලබා දුනේනා. ඒ වමාකද කියන එක වපාත පවතේ 
කියවෙනේවනේ, අර තරම් අර සිෙරුතේ මාරැ කරවගන වම් තරම් ගරැ 
සැලකිල ි දැකේෙුවව් වමාකද කියන එක ඇතැම් වකවනකේ වතෝරනේවනේ 
අනාගතය බලා ෙදාරලා කළායි කියලා. වම් ශාසනයට යන කළ ගැන 
හිතලා, ශාසනයට ඇති පිහිටකේ - බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරිනිර්ොණයට 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

114 

පතේ ෙුණාට පසේවස ඇතෙින පිහටි ගැන හිතලයි කියලා. ඒකට අදාල 
සිදේියකේ වපාත පවතේ සඳහනේ වෙනො. 

ඔනේන ඉතිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පිරිනිෙනේ පූොට පසේවස ඒ 
ඔකේවකාම කටයුත ු අෙසාන ෙුණාට පසේවස මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේ ඒ හිටිය සංඝයාෙහනේවසේලාට, වකාටිනේම 
කියවතාතේ මහරහතනේෙහනේවසේලාට - හුඟකේම ෙැඩසිටිවයේ 
රහතනේෙහනේවසේලා - උනේෙහනේවසේලා අමතලා පරකාශ කරනො අනේන 
අර කයිාප ුසිදේිය. මම පාො ඉඳලා කසුිනාරාෙට එන අතවර් වමවහම 
ගසකේ යට ෙැඩ ඉනේනා අතර ආජීෙකවයකේ මලකේ අරවගන ආො. ඉතිනේ 
කලිනේ කියාපු සිදේිය ඔකේවකාම පරකාශ කරලා ඒ වෙලාවෙ අනිතේ 
හැවමෝම වනාරහතේ සංඝයාෙහනේවසේලා ෙැලවපන අතවර් අර සුභදේද 
ෙුඩ්ඪ පබ්බජිතයා කිව්ො වමනේන වමවහම වදයකේ. ඉතිනේ වම්ක වහාඳ 
ලකුණකේ වනවමයි කියන එකයි කවි්වෙ. ඒක නසිා ඇෙැතේනි වම් ධර්මය 
විනය අභාෙයට යනේන කලිනේ, ඒ වෙනුෙට අධර්මය අවිනය උදේදීපේත 
වෙනේන කලිනේ අපි ධර්මයතේ විනයතේ සංගායනා කරමු. එතවකාට එවහම 
වයෝජනා කළාට පසේවස ඒ උනේෙහනේවසේලා මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේටම ආරාධනා කළා ‘එවහනම් සේොමීනි, ඒකට 
අෙශය අය පතේකරනේන’ කියලා. උනේෙහනේවසේ රහතනේෙහනේවසේ හාරසිය 
අනූ නෙ නමකේ පතේකළා, එවහම නැතේනම් නම් කළා. 

එතවකාට අනිතේ සංඝයාෙහනේවසේලා ඉලේලීමකේ කළා ‘ආනනේද 
වතරැනේෙහනේවසේ රහතේ ෙුවණේ නැතතේ උනේෙහනේවසේ ඡනේද, වදෝස, භය, 
වමෝහ කියලා ඒ සතර අගතියට යන විදිවයේ වකවනකේ වනවෙයි. ඒ 
ෙවගේම උනේෙහනේවසේ සියලුම ධර්ම විනය ආදිය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ඇසුවර් දරාවගන ඉනේනො. ඒක නිසා උනේෙහනේවසේතේ අපි පතේකරමු’ 
කියලා. ඔනේන ඉතිනේ ඒක අනෙු ඒකට ඉඩ තියලා වෙනේන ඕන 
මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ තමනේම පතේ කරනේවන නැතුෙ - තමනේ 
පතේ කවළාතේ ඊළඟට අනිතේ වකවනකේ හිතනේන පුලුෙනේවන වමච්චචර 
රහතනේෙහනේවසේලා ඉඳිදේදී වමාකද වම් වනාරහතේ වකවනකේ පතේ කවළේ 
කියලා. ඒක අර පිරිසටම වයෝජනා කරනේන ඇරලා පසේවස මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේ ආනනේද හාමුදුරැවො පතේකළා. ඊට පසේවස සිදේි ය 
අපි වෙනතේ අෙසේථාෙලතේ පරකාශ කළා. ඒ ආනනේද 
සේොමීනේෙහනේවසේවගනේ ඊළඟට වකරැණ ටික හරියටම වමවහම සඳහනේ 
වෙනො වපාත පවතේ. ඒ ශාසන ඉතිහාසය ගැන සඳහනේ වෙන තැනේෙල. 



95 ෙන වදේශනය 

115 

ඉතිනේ වම් මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ අජාසතේ රජු ළඟට 
ගිහිලේලා පරකාශ කළා මුලේ මාවස තුළ ‘කණේඩකලු පටිසංකර්ම’ කයිලා 
කියන ඒ කැඩිච්චච බිඳිච්චච විහාර ආදිය පරතිසංසේකරණය කරලා ඊලඟ 
මාවස ගිහිලේලා එතන සඳහනේ ෙනේවන ‘අපට සංගායනාෙකේ පෙතේෙනේන 
තැනකේ සූදානම් කරනේන. වව්භාර පර්ෙතය ළඟ සපේතපර්ණී ගුහා 
දේොරවයේ මණේඩපයකේ කරනේන. වම් පනේසිය නමට සංගායනාෙකේ 
කරනේන’ කියලා. ඉතිනේ ඉහළම මට්ටවමනේ අජාසතේත රජු ඒො සියලේලම 
සූදානම් කළා. ඊට පසේවස හරියටම සංගායනාෙ පෙතේෙන දෙසට කලිනේ 
දෙවසේ ඒකතේ ආශේචර්යෙතේ කියලා හිතනේනතේ පුලුෙනේ, වමාකද කලිනේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො ‘ආනනේද ඔබ පිනේ ඇති 
වකවනකේ, රහතේ වෙනො’ කියලා ඒකානේත ෙශවයනේ පරකාශ කරලතේ 
තිවයනො. ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ, තමනේෙ වතෝරගතේතට වමාකද 
තමනේට - අප ි වම් කාවල ෙචනවයනේ කියනොනම් රහතේ සහතිකය 
නූවන. එතවකාට උනේෙහනේවසේට මදිකමකේ ෙවගේ හිතුනා ‘මම 
වනාරහතේෙ සංගායනාෙට යාම නුසුදුසුයි’ කියලා. එතන වපාත පවතේ 
දැකේවෙනො උනේෙහනේවසේ මුලු දෙසම දැඩිෙ කායගතාසතිය අිෂේඨාන 
කරවගන භාෙනා කරලා ඊළඟට පා වහෝදවගන ඇඳ ළඟට ගිහලිේලා, 
එතැන කියැවෙන හැටියට නැවෙනෙතේ එකේකම හානේස ි වෙනේන, 
වකාට්වටටතේ ඔලුෙ යනේන කලනිේ, ඒ කියනේවන හතර ඉරියව්වෙනේම 
මිදිලා මහපුදුම විදියට - ඉරියව් හතරකේ තිවයනො දනේනෙවන. හිඳින, 
සිටින, ඇවිදින, නිදන කියලා. ඒ හතර ඉරියව්වෙනේ විමුකේත ෙුණ 
අෙසේථාවව් හිත, අර උදේදච්චචවයේ තිබුණාවන දැඩි වීර්යය නිසා, ඒක 
සංසිඳිලා ඉතාමතේම පුදුම අනේදමිනේ හිත ආශරෙයනේවගනේ මිදුණා, රහතේ 
ෙුණා කියලා දැකේවෙනො. 

එතවකාට උනේෙහනේවසේතේ රහතේෙ ඒ පනේසිය නමම අර විදියට 
ඒ සංගායනාෙ පැෙැතේෙ ූ ඒ අෙසේථාවව්දී මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේ පරධාන තනතුර දැරැො. වකාටිනේම කියවතාතේ 
‘පුච්චඡෙ’ කියන අෙසේථාෙ මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ 
ඉසේවසලේලාම විනය පිළිබඳෙ උපාලි සේොමීනේෙහනේවසේවගනේ විමසලා, 
පරශේන කරලා ඒ විනය සම්මත කරගතේවතේ. ඊළඟට ආනනේද 
සේොමීනේෙහනේවසේවගනේ ධර්මය අහලා ධර්මවයේ එක එක කාරණා හා සූතර 
අහලා ඒ ඒ කාරණා මතුකරගතේවතේ. ඒ අතිනේ බලනවකාට මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේ නිසයි - අද අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ අච්චචර සැලකමු් කවළේ අනාගතය බලා ෙදාරලා. උනේෙහනේවසේ 
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නිසයි ඒ පරථම සංගායනාෙ ඇතිෙුවණේ. ඒ තුළිනේ යම් ශාසවනෝදයකේ ඇති 
ෙුණානම් ඒක ගැන අපි හිතනේන තිවයනේවනේ අර මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේටයි අපි විවශේෂවයනේම ඒවක පිනේ වදනේන ඕවන. 

උනේෙහනේවසේවගේ ඒ පරතිපතේත ි ශකේතිය මුලේකරවගන, ඒ 
ඔකේවකාම අපි කියනේන යනේවන නූ. ඒ අෙසේථාවව් ඇතිෙුණ යම් යම් 
පරශේනෙලදි මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ දැඩිෙ ඉදිරිපතේ ෙුණා. යම් 
යම් පරශේන පැන නැගුනා - ඔකේවකාම කියනො වනවෙයි, උනේෙහනේවසේ 
අනාගතය බලා ෙදාරලා තෙ තෙතේ පිරිහීම්ෙලට ලකේවෙනේන ඉඩ 
වනාලැවබන ආකාරයට ‘අප ිවම් ටික රැකගනිමු නැතේනම් ගිහ ිපිනේෙතුනේ 
අපට කියාවි භාගයෙතුනේෙහනේවසේවගේ ඒ ිතකය නිවෙනේන කලිනේ 
වමනේන ඕන ඕන හැටියට වම් කට්ටිය කරනො කියලා’. ඒ විදියට යම් 
යම් අෙසේථාෙල තීරණ අරවගන ධර්මයතේ විනයතේ සංගායනා කළ බෙ 
සඳහනේ වෙනො. 

ඉතිනේ වම් අතිනේ අප ි කලේපනා කරලා බලනේන ඕවන අර 
මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේවගේ ගුණ සම්පතේතිය ගැන. වමාකද 
අපට සාමානයවයනේ හිවතනේවන වම්ො කරනේන බැරි වදේෙලේ, එවහම 
නැතේනම් වමාකද වමච්චචර දුකේ විඳිනේවනේ? නමුතේ වම් ශාසනවයේ ධතුංග 
කියලා කියනේවන පිනේෙතුනි අර නගිණේඨයිනේ කරනේනා ෙවගේ එවහම ෙරත 
වනවෙයි, ඒො පැවිදි ජීවිතයට අදාලය ි- දැනේ අර කයිාප ුපරතිපතේති හැම 
එකකේම. වම් කාවලනම් තිවයනේවන වෙන රැලේලකේවන. වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනෙවන. අර ගාථාෙල කියාපු විදිය වනවෙයි. වමාන වමාන 
කරමයකිනේ හරි පිරිසේ බැඳගැනීම්වන තිවයනේවන. ඉතිනේ ඒ වෙනුෙට 
වමවතනදි ගාථා ෙලිනේ වපනේනනේවන පිරිසේ බැඳගතේත වකනාට වමාකද 
වෙනේවන? ‘විමවනා’, සිත විකෘත වෙනො. වමාකද ඒ ගිහි පිරිසේ සතුටු 
කරනේන යනේන ඕන. ‘නානා ජන සංගවහා දුවකඛා’ - ඒ ඒ වකනාවගේ 
රැිකවය අනුෙ ගිහලිේලා අනේතමිට හාමුදුරැෙනේවග තිබිච්චච ඒ ශලීාදී 
ගුණධර්ම ඉෙරයි. සමාියතේ නූ. වමාකකේෙතේ නූ. ඒ මදිෙට අර ලාභ 
සතේකාර ලැවබනේන පටනේ ගතේතහම - ඒොට බුදුහාමුදුරැවො 
වනාවයකුතේ මහපුදුම උපමා දීලා තිවයනො. වව්රම්භ ොතයට අහෙුුණ 
කුරැලේවලකුට වෙන වදේ බුදුහාමුදුරැවො කියලා තිවයනො. පිහාට ුවදක 
වෙන පැතේතකට යනො. කකුලේ වදක වෙන පැතේතකට යනො. ඔලුෙ 
වෙන පැතේතකට යනො. ඔනේන ඔවහාම වදේෙලේ වෙනො අර කයිාපු දැඩිෙ 
කුලුපග වීම තුළිනේ. ඔනේන ඔය කාරණා මහාකසේසප 
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මහරහතනේෙහනේවසේවගේ ජීවිතය තුළිනේ පරතිමූර්තියකේ ෙවගේ වපවනනො. 
උනේෙහනේවසේ වම්ො ආදර්ශවයනේ දකේෙලා තිවයන නසිා වෙනේන ඕන 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ උනේෙහනේවසේට වම් තරම් පුදුම විදිවයේ වගෞරෙයකේ 
දැකේෙූවයේ කියලා කියනේන පුලුෙනේ - සැලකිලේලකේ දැකේෙුවෙ හැම තැනම. 
උනේෙහනේවසේ හුො දැකේෙෙුා වමනේන ආදර්ශය කියලා.  

එක අතකිනේ බලනවකාට උනේෙහනේවසේ ජනපරිය වනාවෙනේන 
පුලුෙනේ. නමුතේ ඒකටතේ අදාල අපි වෙන වදේශනාෙල පරකාශ කරලා 
තිවයනො හරි පුදුම කතනේදරයකේ. අප ිවම් පිනේෙතුනේට කලිනුතේ කියලා 
තිවයනො. එකේ අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සංඝයාෙහනේවසේලාතේ 
එකේක පිණේඩපාවතේ ෙඩිනො. හිතාගනේන පුලුෙනේ විශාල පිරිසකේ. නමුතේ 
ඒ පිරිවසනේ ඈතේවෙලා වමනේන පිටිපසේවසනේ ෙඩිනො මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේ. වමාකද තමනේ අිෂේඨාන කරලා තිවයනේවනේ අර 
පිණේඩපාතික කරමයවන. ඒ ෙවගේම තනිෙ හැසිරීම. ඒක නිසා හුඟකේ 
ඈතිනේ. ඔය අතවර ළමයි ෙගයකේ - වම් කාවල කැෙුම් ගැන කියනේනා 
ෙවගේ - යම්කිසි උයනකට ගිහිලේලා විවනෝද වෙනේන කැෙුම් වපට්ටි 
උසේසවගන යන අතවර්, එතැන කයිවෙන හැටියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ඇතුළු පිරිසට කැෙුම් පූජා කවළේ නූ. වමනේන වම් මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේට වබාවහාම වගෞරෙවයනේ ෙැඳලා ඒො පූජා කළා 
කියලා ඒ විදිවයේ කතනේදරයකුතේ තිවයනො. වකවනකුට පුදුම හිවතනේන 
පුලුෙනේ. නමුතේ අර වපාඩි ඈයිනේට තිවයනො යම්කිසි ගුණයට 
ආකර්ෂණයකේ වලාක ු ඈයිනේට නැති. ඒ අයට දැවනනේන ඇති වම් 
උනේෙහනේවසේලාවගේ ෙටිනාකම. ඇඳුම්ෙලිනේ මනිනො වනවෙයි. වෙන 
වදේෙලේෙලිනේ මනිනො වනවෙයි. 

ඒ විදිවයේ කතනේදර මහාආශේචර්යෙතේ. ඉතිනේ ඒ ෙවගේම අපි 
කලේපනා කරගනේන ඕවන ශාසනවයේ තිවයන කරැණු හිතනවකාට -
ධුතාංග ආදී ගුණ ෙල ෙටිනාකම තිවයනේවන වම් ධර්මයට ඒො උපකාර 
ෙන නිසයි. විවශේෂවයනේ අෙශය වෙනො විවව්කය. ඊළඟට ‘ගිහ ිසංසට්ඨ’ 
වනාවී හැකිතාකේ දුරට තමනේවගේ ශීලාදී ගුණධර්ම, සමාිය දියුණු 
කරගැනීම සඳහායි ඔය ආරණයක පරතිපදා ආදිය තිවයනේවන, නිකනේ 
නමට වනවෙයි. ඒො අර මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ කවි්වෙ 
‘දිට්ඨධම්ම සුඛවිහරණය’ කියලා. වමවලෝ සුඛවිහරණය කියන එක 
දැනේනම් හිතනේවන වකාවහාමද? වමවලාෙ සුඛවිහරණය කයිලා 
හිතනවකාට ඉවබ්ටම හිවතනේවන අර කියාපු නවීන උපකරණ ආදී 
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වහාඳට සැප පහසු වදේෙලේවන. නමුතේ අතීතවයේ දිට්ඨධම්ම සුඛවිහාර 
කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ, ඒ සේොමීනේෙහනේවසේලාතේ සඳහනේ කවළේ 
වමාකකේද, සමාි ෙශවයනේ ලැවබන ඒ පුදුම විදිවයේ සුෙය, පසේකම් 
සැපත ඉකේමෙූ සුෙයකේ. එතවකාට ඒ සුෙයට ෙඩාතේම සපේපාය වෙනේවන, 
සුදුස ු වෙනේවන අර විවව්කය, විවව්ක පරිසරය, විවව්ක ොසය. 
‘අසංසගග’ කියලා කියන පිරිසේ ෙලිනේ ඈතේ ෙුණ විවව්කය. 

ගුණධර්ම රැකගනේන අෙශයනම් ඒ ෙවගේම ධර්මවයේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කළ වදේ වතේරැම්ගනේන ඕනනම් ඇතුළතිනේම - 
ඇතුළතිනේම වතේරැම්ගනේන ඕනනම්, අනේන ඒ ධර්මය පරතයක්ෂ කරගනේන 
ඕන. ධර්මය දකිනේන ඕන. ‘ජානං පසසං’ කියලා කියනො, දැනීමයි 
දැකීමයි. හරියාකාරෙ දැනගනේන. ඒ ෙවගේම ඔය ධර්මය ගැන කියනවකාට 
වබාවහෝවිට පරකාශකරලා තිවයනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ‘සාතථං 
සබයඤජනං’ කියලා. අර්ථයයි අකුරයි වදකම. දැනේ වබාවහෝවිට අකුර 
විතරයි ගණනේ ගනේවනේ ධර්මවයේ. අකුර විතරයි. ඒක ලසේසන මදිනම් 
ඒකට තෙ තාලතේ එකතු කරනො. දැනේ වම් කියාපු ගාථාෙල කසිි තාලයකේ 
නූවන. වම්ොට ඉතිනේ සංගීත කෙලා නූ. නමුතේ අකුරතේ ෙැදගතේ එකකේ. 
වමාකද අකුර ෙරදිනේන පුලුෙනේ අර සංගීතය තුළිනේ. 

ඒකයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ ‘දුනනිචිතතසස 
පද ෙයඤජනසස අවතථා පි දුනනවයා වහාති’. ඒ ෙචනය ඒ 
සූතරවදේශනාෙක ෙචන ෙැරදියට තැබුවොතේ එහි අර්ථයතේ විකෘත වෙනො. 
අපි හිතම ුපිරිතකේ. පිරිතේ සේඣායනාෙකේ කියන එකකට සිංදු එවහම, 
නැතේනම් තාල එකත ුකවළාතේ ෙචනෙල අර්ථය විකෘත වෙන ආකාරයට 
ෙචන විකෘත කරවගන කියනො. හරි ලසේසනයි අහනේ ඉනේන, නමුතේ ඕක 
තුළිනේ වෙනේවන වමාකද, අර ඒ ෙචනෙල පාලි වනාදනේනා, ඒ 
භාෂාෙෙතේ වනාදනේනා වකනා වෙන අර්ථ ඕොට ආවරෝපණය කරනො, 
ෙචන අමුතු විදියට එකතු කරලා. අනේන ඒක නිසා තමයි ඉසේවසලේලාම 
අපි ධර්මය ආරක්ෂා කරගනේන ඕන, ධර්මවයනේ ආරක්ෂා වෙනේන. නමුතේ 
ධර්මය ආරක්ෂා කරගනේවන වකාවහාමද අර විදියට උපකරණ 
මාධයවයනේ වපාත පත බහුල කරලා? ඒ විදියට වනවෙයි. වම් ධර්මවයේ 
අකුරතේ රැකගනේන ඕන. අර්ථයතේ රැකගනේන ඕන. අකුරතේ රැකගනේන ඕන. 
එතවකාට අර්ථය වනාදැන වකාවහාමද අකුර රැකගනේවන? අර්ථය 
වනාදැන අකුර රැකගනේන බැහැ. තමනේ හිතන අර්ථය වනාවෙයි 
සමහරවිට වම්වක තිවයනේවන. අතීතවයේ සංඝයාෙහනේවසේලා හැකිතාකේ 
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දුරට, කියාපු ඒ ධර්මය පරතයක්ෂ කරවගන අකුරතේ රැකගතේතා. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළ වපාඩි ගාථාෙක තිවයන අර්ථය වකායිතරම් 
ගැඹුරැද කියලා අපට සමහරවිට දැනගනේන පුලුෙනේ වෙනො 
මහාකච්චචාන ෙැනි ඒ අර්ථ විෙරණ දීවම් දක්ෂ සංඝයාෙහනේවසේලා පුංි 
ගාථාෙක තිවයන අර්ථය පුදුම විදියට දකේෙන විට, මහගැඹුරිනේ. ඒො 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අනුමත කරනො. වකවනකුට දැනේ කාවලේ 
හිතනේනෙතේ බූ. 

දැනේ කරනේවන වමාකකේද? ගාථාෙකේ වතේරැම්ගනේනනම් 
වදපැතේවතනේ තියාගනේනො ශබ්දවකෝෂ. ෙචන ෙල අර්ථය බලනො. 
අනේන වම්ක තමයි අර්ථය. ඒ අතිනේ බලනවකාට ෙචනයක අර්ථය 
දැනගනේනට ඕවන. ඊළඟට ඒ දැනගතේතාට මදි. ඒක තමනේවග ජීවිතයට 
අර්ථෙතේ කරගනේනට ඕවන. ධර්මය අර්ථෙතේ කරගනේනනම් ධර්මය 
පිළිපදිනේනට ඕවන, දකිනේනට ඕන. අනේන ඒක නිසා තමය ිබුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වම් කාලවයේ හැටියට ගණනේ වනාගැවනන අර කියාපු උගර 
පරතිපතේති පො දැකේෙුවෙ. වෙන එකකට වනාවෙයි. සාමානයවයනේ පැවිදි 
ජීවිතයකට එනේවන කලිනේ ගිහිෙ හිටි අයයි. එතවකාට අර ගිහ ිවලෝවකදී 
ලසේසන ලසේසන ඇඳුම් වසායනො, ලසේසන ලසේසන ආභරණ 
වසායනො. ඒ විදිවයේ වදේෙලේ. එතවකාට ඒ රැිකවය කඩනේන 
සමහරවිට දැඩි පරතිපතේත ිඕවන වෙනො. අර පාංසකුූල සිෙුර දුර්ෙර්ණ 
සිෙුරැ ඕො ඇඳවගන යනේවන වෙන එකකට වනාවෙයි. තමනේවග හිත 
හිකේමොගනේන. 

අර කියාප ුනානාවිධ විලාසිතා වමෝසේතර ඇත ිගිහ ිපරිසරවයනේ 
ආපු පුදේගලයා - පුදුම විදියට සඳහනේ වෙනො ඒ උපමා එවහම - අර 
පාංසුකලූ සිෙුරැෙලට හුරැ ෙන ආකාරය. වකවනකුට වම් කාවලේ 
හිතනේනෙතේ බූ. පිණේඩපාවතේ යන අතවර් වරදි කූලේලකේ දකිනො අහක 
දාපු. ෙම් පවයනේ පාගලා, දකුණු පවයනේ ඉරලා අරවගන ඕකතේ මලේවල 
හරි දාවගන ඇවිලේලා ඔනේන සිෙුරට අලේලගනේනො. වමාකද වම්? ඒක 
තුළිනේ පුරැදු කරගනේනො ගිහ ිවලෝකවයේ තබිුණ ුඅර කියාප ුවිලාසිතා 
ෙලට තිවබන ආකර්ෂණය තමනේවග හිතේෙලිනේ ඈතේ කර තමනේවගේ හිත 
හිකේමොගැනීමට, වලෝවකට වපනේනනේන වනවෙයි අනේන ඒකයි. 
එතවකාට ඒ ෙවගේම තමය ි අනතිේ ඒො. ආහාරයට තිවයන ගිජුකම 
නැතිකරගනේන ඒකට අදාල ධුතාංග තිවයනො. ඊළඟට වීර්යය ෙැඩි 
කරගනේන ඒකට අදාල උගර ධුතංග තිවයනො එවහම පිටිනේම නිදාගනේවන 
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නැති තරම්. ඒො වලෝවකට කියන හැටියට වනාවෙයි තමනේට 
වතේවරනොනම් යම් යම් අඩපුාඩුකම් ඒකට ගැලවපන හැටියට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරලා තිවයනො වමනේන වම් වම් උගර 
පරතිපතේති අිෂේඨාන කරවගන රැකීම. අර කියාපු තමනේවගේ නෙිනට, ඒ 
කියාපු ධයාන සමාපතේති ආදිය ලබාගැනීමට උපකාරී වෙනො. එතවකාට 
අනේන ඒොවයේ ෙටිනාකම නිකනේ කියලා හරියනේවන නූ.  

මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ අර විදියට ජරා ජීර්ණ 
අෙසේථාවව් පො මහාපුදුම විදියට වලෝකයට අර කිව්ෙ කාරණා වදක - 
තමනේවගේ දිට්ඨධම්ම සුඛවිහරණය කිව්වෙ තමනේ වමවතකේ අර සමාියට 
ලැදිෙ රැකේක සීලාදී ගුණධර්ම රකිනේන උපකාර ෙන පරතිපතේති නිසා. 
අනිතේ පැතේවතනේ අනාගත ශාසනය ගැන හිතලා. ඇතැම් සූතර තිවයනො 
අනාගතය ගැන කියවෙන සූතර. ඒ කාවළේ තිබුණු ඇතැම් යම් යම් නමිිති 
නිසා, නිමිති දැකලා ඒ සූතරෙලම තිවයනො අතීතවයේනම් වමනේන 
වමවහම වමවහම සංඝයාෙහනේවසේලාට වලාකු වගෞරෙයකේ තබිුණා 
කියලා. පසකුාලීනෙ වම්ො අතහැරලා අර කියාපු විදිවයේ විලාසිතා 
ඔසේවසේ යන සංඝයාෙහනේවසේලාට වලාක ුවගෞරෙයකේ ඇතිෙනො. ‘අවනේ, 
වකාච්චචර මනසුේසයනේට හිත අනුකම්පාවෙනේ වම් අය හැසිවරනොද, වම් 
අපට කරගනේන වගදර තිවයන ඔකේවකාම ෙැඩ ටික කරනොවනේ වම් 
සංඝයාෙහනේවසේලා. ඒ ඔකේවකාම ළමා ළපටිනේවගේ ෙැඩ ටික වම් 
සංඝයාෙහනේවසේලා කදිමට කරලා වදනොවනේ’. අනේන වපාට ෙැරදියි. 

අනේන ඒක තමයි කවි්වව් මහාකාශයප මහරහතනේෙහනේවසේ, සිත 
විකෘත වෙනො. සමාිය නැති වෙනො. ගිහියනේ පිනෙනේවනේ ඒ විදියට 
වනවෙයි. ගිහයිනේ සතුටු කරනේවනේ ගිහියනේට ආදර්ශයකේ දීවමනේ. 
ගිහියනේට ආදර්ශයකේ දීවමනේ, අතීතවයේ ෙැඩ සිටිය උනේෙහනේවසේලා 
ආදර්ශ කරවගන ිතේත ගෘහපති ආදී මහපුදුම ගිහි ශරාෙකයිනේ හිටියා. ඒ 
ධර්මය පරතයක්ෂ කරගතේත. වකායිතරම්ද කියවතාතේ සංඝයාෙහනේවසේ 
එකේක කරට කර යන තරවම් ෙවගේ ධර්ම සාකච්චඡා කරනේන පුලුෙනේ 
අර්ථෙතේ සාකච්චඡා. නිකනේ ොද විොද වනාවෙයි. ඒ තරමට ඒ ධර්මය 
ඇතුළත දැකේක. ඒො විෙරණ කරනේන පුලුෙනේ ි තේත ගෘහපති ආදීනේ ගැන 
පුදුම විදියට සඳහනේ වෙනො. එතවකාට ගිහ ිපැවිදි වදපක්ෂයම අතීතවයේ 
අනේන ධර්මය අර කයිාප ු විදියට ‘සාත්ථං සෙයඤජනං’, ෙචනයතේ 
රැකගතේතා, අර්ථයතේ රැකගතේතා. ඒක තමනේවගේ ජීවිතයට එකතු කරලා 
ජීවිතයතේ අර්ථෙතේ කරගතේතා. ඒ තමනේවගේ පරමාර්ථය ෙන ‘සදර්ථය’ 



95 ෙන වදේශනය 

121 

කියන, උතුම් අර්ථය ෙන උතුම් අමාමහ නිෙනතේ පරතයක්ෂ කරගතේතා. 
අද දින අපි වම් පිළිවෙතකේ ගැන කතා කරන නිසයි වමච්චචර වම් කථා 
කවළේ. හැවමෝම පිළිවෙත ගැනයි කියනේවන, පිළිවෙතට වපල ගැවසනේන 
කියලා. වම් වපලගැසීම වකායි විදිවයේ එකකේද, අර විදියට පරිිසේ 
බැඳගැනීමකේද, බැනර් දාවගන පිරිසේ බැඳගැනීමකේද, එවහම නැතේනම් 
හරියට බණ අහලා ඒො පිළිපැදලා කරන පිළිවෙතේ තළුිනේ වකවරන ඒ 
විදිවයේ වපලගැසේමකේද කියලා වම් පිනේෙතුනේ සලකාගනේන ඕන. 

වකවසේ වහෝ වව්ො අද දින විශාල පිරිසකේ සිලේ සමාදනේ වෙලා 
ඉනේනො අපි දැකේකා. ඒ පළිිවෙතට ඒ අතිනේ වයාමුවීම ගැන අපි සතුටු 
වෙනො. ඒ පිළිවෙතේ මාර්ගවයේ තෙ ඉදිරියට යනේන වම් වදේශනාෙතේ 
අනුබලයකේ වව්ො කියලා අපි පරාර්ථනා කරනො. ඒ වමවතකේ රැකේක 
ශීලවයනේ, කළ භාෙනාවෙනේ වම් ඇසූ බවණනේ වම් ඇතේතනුතේ ෙඩාතේ 
ශකේතිමතේ වෙලා ශාසන පහන නිවෙනේන කලිනේ ආවය වමතරී 
බුදේධශාසන ගැන හිතනේවන නැතෙු වම් ශාසනවයේම, වමවතකේ ධර්මය 
තිවබනො තාම, ඒක පිළිපදිනේන පුලුෙනේ, පුලුෙනේ වකනාට. අනේන ඒක 
නිසා ඒ විදියට අිෂේඨාන කරවගන තෙ ඉදිරියටතේ වම් කටයුතු කරමිනේ 
හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ වම් අතභියානක ජාත ි ජරා ෙයාි මරණාදී 
නානාවිධ දුකේ ෙලිනේ යුකේත වම් සංසාරවයනේ මිදීම සඳහා ඒ බණ භාෙනා 
සාර්ථක කරවගන වසෝොනේ ආදී මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ උතුම් අමාමහ 
නිෙන සාක්ෂාතේ කරගැනීමටතේ වම් ධර්මවදේශනාෙ වහේතු ොසනා වව්ො! 
කියලා පරාර්ථනා කරනො. ඒ ෙවගේම විශේෙවයේ යම්තාකේ සතේව වකවනකේ 
සිටිනොනම් වම් ධර්මවදේශනාමය කසුලවයේ ආනිශංසය අනුවමෝදනේ 
වීමට, අනුවමෝදනේ වීම තුළිනේ තමනේවගේ පරාර්ථනීය වබෝියකිනේ වම් උතුම් 
අමාමහ නිෙන සාක්ෂාතේ කරගනෙීා කියලා පරාර්ථනාවෙනේ වම් ගාථාෙ 
කියනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 





 

 

කතු හිමියනද්ග ්සිංහල කෘති 

සැ.යු.: වමම කෘති වලේඛනය සරලවයට මුලේ තැන දුනේ අංක 
අනුපිළිවෙලකේ සහිතෙ සකසේවී ඇති බෙතේ, වලේඛනවයේ අගහරිවයේ 
එන කෘති වබාවහෝ දුරට ගැඹුරැ විය හැකි බෙතේ, පාඨකයිනේ දැනුෙතේ 
කිරීම් ෙශවයනේ සඳහනේ කරනු කැමැතේවතමි. 

- සම්පාදක  

1. තිසරණ මහිම  
2. හිතක මහිම – 1 
3. හිතක මහිම – 2 
4. හිතක මහිම – 3 
5. හිතක මහිම (1-3 වෙළුම්) 
6. දිවි කතවර් සැඳූ අඳූර 
7. කය අනුෙ ගිය සිහිය 
8. හිත තැනීම 
9. පිනේ රැවකක මහිම 
10. අබිනිකේමන 
11. පිළිවෙතිනේ පිළිවෙතට 
12. කවයේ කතාෙ 
13. මා-පිය උෙැටන 
14. පරතිපතේති පූජාෙ 
15. පැෙැතේම හා නැෙැතේම 
16. කමම චකරවයනේ ධමම චකරයට 
17. වමතේ සිවතේ විමුකේතිය 
18. ඇති හැටි දැකේම 
19. තවපෝ ගුණ මහිම 
20. සකේමවනේ නිෙන 
21. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 1 වෙළුම 
22. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 2 වෙළුම 
23. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 3 වෙළුම 
24. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 4 වෙළුම 
25. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 5 වෙළුම 
26. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 6 වෙළුම 
27. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 7 වෙළුම 
28. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 8 වෙළුම 
29. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 9 වෙළුම 
30. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 10 වෙළුම 
31. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 11 වෙළුම 
32. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 12 වෙළුම 



 

 

33. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 13 වෙළුම 
34. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 14 වෙළුම 
35. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 15 වෙළුම 
36. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 16 වෙළුම 
37. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 17 වෙළුම 
38. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 18 වෙළුම 
39. සබබාසෙ සූතරවයේ මැදුම් මග 
40. විදසුනේ උපවදසේ 
41. භාෙනා මාගමය 
42. උතේතරීතර හුවදකළාෙ 
43. සසුනේ පිළිවෙත 
44. චලන ිතරය 
45. දිය සුළිය 
46. බුදු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
47. නිෙවනේ නිවීම –  පළමු වෙළුම  
48. නිෙවනේ නිවීම – වදෙන වෙළුම 
49. නිෙවනේ නිවීම –  වතෙන වෙළුම  
50. නිෙවනේ නිවීම –  සිෙෙුන වෙළුම  
51. නිෙවනේ නිවීම –  පසේෙන වෙළුම  
52. නිෙවනේ නිවීම –  සයෙන වෙළුම  
53. නිෙවනේ නිවීම – සතේෙන වෙළුම 
54. නිෙවනේ නිවීම –  අටෙන වෙළුම  
55. නිෙවනේ නිවීම –  නෙෙන වෙළුම  
56. නිෙවනේ නිවීම –  දසෙන වෙළුම  
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64. සේපශමවයේ ආශචයමය 
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